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Tid 21 november 2019 

Plats Boulehallen, Linköping 

Närvarande Enligt bilagd närvarolista 

 

§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd 

Efter uppropet fastslogs röstlängden till 40 medlemmar jämte ordförande, se 

bilaga.  

 

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötet fastslog att årsmötet utlösts i god tid och i enlighet med föreningens 

stadgar. 

 

§3 Fastställande av dagordningen 

 Mötet fastslog att arbeta efter föreslagen dagordning. 

 

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Mötet valde Johan Nilsson som ordförande och Ann Gustafsson som 

sekreterare för mötet. 

 

§5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll 

 Mötet valde Bo Eriksson och Jan Åsberg till justeringsmän. 

 

§6 Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret 

Efter föredragning och frågestund fastställde mötet styrelsens berättelse över 

det gångna verksamhetsåret med följande justeringar: Kevin heter Persson, 

ÖSBFs inomhusserie samt Svenska cupen dam saknas. Den tillträdande 

styrelsen uppdrogs att justera berättelsen. 

 

§7 Årsbokslut 

Föredrog kassören föreningens bokslut för det gångna verksamhetsåret. 

Efter frågor och förtydligande fastställde mötet bokslutet. 

 

§8 Revisionsberättelse 

 Föredrog revisor Jan Åsberg revisionsberättelsen.  

 

§9 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen den tid 

 revisionen omfattar 

I enlighet med revisorns förslag beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för 

det gångna verksamhetsåret.  

 

§10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 Styrelseförslag 1 

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med 50 kronor med 

hänvisning till SBF:s höjning av licensavgiften med samma belopp. 

Styrelsen föreslår vidare att lika avgift betalas för spelare med licens som 
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utan licens samt att styrelsen kan utse hedersmedlem (efter lång och trogen 

tjänst) som icke betalar avgift.  

Beslut: Mötet biföll styrelsens förslag med uppmaning åt den tillträdande 

styrelsen att definiera vilka kriterier som ska uppfyllas för att få bli 

hedersmedlem. 

 

 Styrelseförslag 2 

Styrelsen föreslår en ändring i kapitel STYRELSEN, 25 §. Att det första 

stycket ändras till ”Styrelsen består av ordförande samt fem (5) övriga 

ledamöter. Styrelsen skall bestå av män och kvinnor.  

 Beslut: Mötet biföll styrelsens förslag. 
  

Motion nr 1 Motion från Mats Lindgren gällande tillgänglighet av 

årsmöteshandlingar. 

Beslut: Mötet biföll styrelsens förslag att anse motionen besvarad i och med 

den rutin som införts innevarande år.  

 

 Motion nr 2 Motion från Mats Lindgren och Ulf Bolve angående att 

ordningsföljden i förslag till dagordning för årsmöte i stadgarna ändras.  

 Beslut: Mötet beslutade att avslå motionen. 

 

§11  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019-2020 

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till verksamhetsplan för 

verksamhetsåret 2019-2020. 

Beslut: Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan 

för verksamhetsåret 2019-2020. 

 

§12 Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 

 Beslut: Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för 

 verksamhetsåret 2019-2020. 

 

§13 Fastställande av medlemsavgift för 2020 

I enlighet med styrelsens förslag fastställer mötet årsavgiften för 2020 till: 
 Medlemsavgift senior  450 kronor (inkl/exkl licens) 

 Medlemsavgift senior förstagångs 150 kronor (inkl licens)  

 Medlemsavgift junior  100 kronor (inkl licens) 

 Medlemsavgift familj  900 kronor (inkl licenser) 

 Hedersmedlem  0 kronor (exkl licens och utses av styrelsen) 

 

§14 Val av föreningens ordförande för en tid om ett (1)  

 Valberedningens förslag: Omval av Johan Nilsson. 

Valde mötet Johan Nilsson till ordförande för det kommande 

verksamhetsåret. 

 

§15 Val av två (2) styrelseledamöter om vardera två (2) år 

Valberedningens förslag: Omval av Inger Björling och nyval av Joakim 
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Tollin. 

Valde årsmötet Inger Björling och Joakim Tollin. 

 

§16 Fyllnadsval av en (1) styrelseledamot för en tid om ett (1) år 

 Valberedningens förslag: Nyval av Mari Milton. 

 Valde årsmötet Mari Milton. 

  

 Ordföranden ajournerar mötet i 20 minuter. 

 

§17 Val av en (1) styrelseledamot för en tid om två (2) år 

 Valde årsmötet Bo Eriksson.  

 

§18 Val av en (1) suppleant till styrelsen för en tid om ett (1) år 

 Valberedningens förslag: Nyval av Ann Gustafsson. 

 Valde årsmötet Ann Gustafsson.  

 

§19 Val av en (1) revisor jämte suppleant för en tid om ett (1) år vardera 

 Valberedningens förslag: Mats Lindgren som revisor och Jan Åsberg som

 suppleant. 

 Valde årsmötet Mats Lindgren som revisor och Jan Åsberg som suppleant. 

 

§20 Val av två (2) ledamöter till valberedningen om vardera ett (1) år 

vardera 

 Valde årsmötet Anna Oldbring Jonsson, ordförande, och Lars Liljeqvist. 

  

§21 Prisutdelning 

 Vandringspriser utdelades till 

 Årets KM-segrare:  

 Singel  Lars Liljeqvist   

 Mixed dubbel Felicia Björling och Rasmus Kling 

 Mixed trippel Jan Åsberg, Johan Björling och Henrik Ågren 

 Skytte  Johan Björling 

 

Pengapriser som tillfallit klubben från DM tillfaller de som genererat dessa 

genom en DM-seger. Våra DM-segrare under 2019 var:   

  

Mixed trippel V65 Birgitta Ziemke, Ulf Lindner och Lennart Andersson 

 Mixed trippel V55 Anna Liljeqvist, Lars Liljeqvist och Staffan Gustafsson 

 Skytte dam Felicia Björling 

 Skytte V55 Lars Liljeqvist   

 Dubbel dam Monica Eriksson och Eva Bolve  

 Dubbel öppen Dennis Eriksson och Henrik Ågren  

 Mixed dubbel V55 Eva Bolve och Ulf Bolve 

 

 Årets Eldsjälar i föreningen 
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Birgit Johansson och Berit Ermanno tilldelades denna för året nya 

utmärkelse. 

 

Styrelsen avtackade med blommor Lennart Andersson och Bo Eriksson för 

förtjänstfullt arbete i många år i hallkommittén med bland annat inköp av 

varor till cafeterian.  

 

§22 Övriga frågor 

Mötet ger styrelsen tillsammans med revisor i uppdrag att undersöka 

möjlighet till extern hjälp med redovisning. 

      

Gebbe Björkman påpekade svårigheter för valberedningens arbete då 

föreningen saknar en offentlig medlemslista. Detta försvårar även kontakter 

medlemmar emellan.  

Beslutades att uppdraga åt den tillträdande styrelsen att ta fram en lista 

baserad på de medlemmar som ger sitt samtycke till att vara med på den 

med namn, födelsedag, licensnummer, telefonnummer och e-postadress att 

publicera på hemsidan och anslås i boulehallen. 

 

Johan Nilsson slog ett slag för vandringspriset ”Lejonkulan International 

Singel Championship”.  

 

§23 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och förklarade mötet 

avslutat, därefter bjöds det på kaffe och räksmörgås. 

 

 

 

 

Linköping den 21 november 2019 

 

 

    

Ann Gustavsson  Johan Nilsson  

Mötessekreterare  Mötesordförande  

    

    

Justeras  Justeras  

    

    

Bo Eriksson  Jan Åsberg  

 

 

 


