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Tid 17-24 november 2020 

Plats Via e-post i två omgångar, en inför mötet och en som ett beslutsunderlag. 

Deltagande Ann Gustafson, Ann-Marie Seger, Anna Oldbring, Bo Eriksson, Birgitta Ziemke, 

Bo Zetterberg. Curt Ziemke, Claes Åkerlund, Eva Bolve, Göran Carlsson, 

Gabriella Karp, Gitten Råsander, Håkan Eriksson, Hans Hydén, Håkan 

Wennerholm, Inger Björling, Inger Tollin, Johan Björling, Johan Nilsson, Joakim 

Tollin, Jan Åsberg, Kenneth Johansson, Lennart Andersson, Lars Liljeqvist, 

Martin Dahl, Mats Lindgren, Mikael Lindner, Mari Milton, Michael Nilsson, 

Natalie Björling, Per Ahnlund, Per Nordström, Rasmus Kling, Siv Eriksson, 

Staffan Gustavsson, Thomas Wrang, Torkil Åsenhed och Ulf Bolve  

 

§ 1 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 37 medlemmar jämte ordförande.  

 

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 

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

stadgar. 

 

§ 3 Mötesordförande och två justeringsmän att jämte ordföranden justera 

protokollet  

 Mötet fastslog att arbeta efter förslagen, dvs Johan Nilsson som mötesordförande 

och Mats Lindgren och Jan Åberg som justeringsmän, rösträknare och 

kontrollanter av inkommen e-post. 

 

§ 4 Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret 

 Mötet fastställde styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.  

 

§ 5 Årsbokslut 

 Mötet fastställde årsbokslutet. 

 

§ 6 Revisionsberättelse 

Av revisor Mats Lindgren upprättad revisionsberättelse har tillsänts samtliga 

medlemmar. 

 

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen den tid revisionen 

omfattar 

I enlighet med revisorns förslag beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret.  

 

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

Mötesdeltagarna har haft möjlighet att via e-post kommentera styrelsens förslag 

och att komma med motförslag.  

 

Styrelseförslag 1  

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med hänvisning till det svåra 

ekonomiska läget pga pandemin. Beslut tas under § 11. 
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 Styrelseförslag 2 

Styrelsen föreslår en justering av stadgarna i syfte att klargöra hur den på årsmötet 

2019 tillkommande femte styrelseledamoten ska väljas. Det ska enligt förslaget 

ske genom att den femte ledamoten väljs på ett (1) år. 

 

Mats Lindgren har inkommit med ett motförslag som bygger på att alla ordinarie 

ledamöter väljs på två (2) år vardera och att man i stadgarna tydliggör vilket antal 

som väljs respektive år. 

 

Beslut: Mötet beslutade att bifalla Mats Lindgrens förslag om att alla ordinarie 

ledamöter ska väljas för en tid om två (2) år med röstsiffrorna 24 för mot 13 för 

styrelsens förslag. 
  

§ 9 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020-2021 

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020-2021, med reservation för den 

pågående pandemin, har tillsänts samtliga medlemmar. 

 

Beslut: Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 

verksamhetsåret 2020-2021. 

 

§ 10 Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 

 Budgetförslaget för verksamhetsåret 2020-2021 har tillsänts samtliga medlemmar. 

 

Beslut: Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för 

verksamhetsåret 2020-2021 med reservation för att budgeten ska justeras 

beroende på utfallet av § 11. 

 

§ 11 Fastställande av medlemsavgift för 2021 

Styrelseförslag 1 går ut på att höja medlemsavgiften för seniorer med 150 kr för 

2021 till 600 kr. Motsvarande höjning innebär för Familj en höjning till 1 200 kr. 

Övriga medlemsavgifter påverkas inte. 

 

Mats Lindgren ansåg det vara fel väg att gå och tycker inte att klubben bör höja 

medlemsavgiften. 

 

Ulf Bolve yrkade bifall till Mats förslag och menar att besparing på kostnadssidan 

är ett bättre alternativ. 

 

Båda förslagen har kommenterats i beslutsunderlaget. 

 

Beslut: Mötet beslutade med röstsiffrorna 24 för styrelseförslag 1 och 12 för Mats 

yrkande om oförändrade medlemsavgifter att bifalla styrelsens förslag till 

medlemsavgifter för 2021, vilka då blir: 

  

 Medlemsavgift senior  600 kronor (inkl/exkl licens) 

 Medlemsavgift senior förstagångs 150 kronor (inkl licens)  
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 Medlemsavgift junior  100 kronor (inkl licens) 

 Medlemsavgift familj                          1 200 kronor (inkl licenser) 

 Hedersmedlem  0 kronor (exkl licens och utses av styrelsen) 
 

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

 Valberedningens förslag: Omval av Johan Nilsson. 

Mötet valde Johan Nilsson till ordförande för det kommande verksamhetsåret. 

 

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

Valberedningens förslag: Claes Åkerlund och Martin Dahl, båda nyval. 

Mötet valde Claes Åkerlund och Martin Dahl. 

 

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

 Valberedningens förslag: Michael Nilsson. 

 Mötet valde Michael Nilsson. 

   

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

 Valberedningens förslag: Omval av Ann Gustafsson. 

 Mötet valde Ann Gustafsson.  

 

§ 16 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. Båda omval. 

 Mötet valde Mats Lindgren som revisor och Jan Åsberg som revisorssuppleant. 

 

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

Efter nominering av Martin D, Curt Z och Claes Å valde mötet Anna Oldbring, 

ordförande, och Lars Liljeqvist. Båda omval. 

  

§ 18 Prisutdelning 

 Vandringspriser finns för avhämtning i boulehallen för årets KM-segrare:  

 Singel  Rasmus Kling   

 Öppen dubbel Nemo Råsander och Malin Råsander 

 Mixed trippel Joakim Tollin, Inger Tollin och Henrik Ågren 

 Skytte  Malin Råsander 

 

Styrelsens avtackning av styrelseledamöterna Mari Milton och Johan Björling får 

anstå till dess vi kan träffas fysiskt. 

 

§ 19 Övriga frågor 

Mötet beslutade att den tillträdande styrelsen och valberedningen tillser att 

valberedningens arbete synliggörs på hemsida och i utskick inför nästa årsmöte. 

 

 

§ 20 Mötets avslutande 
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Mötesordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och förståelse för att 

det under rådande restriktioner är svårt att arrangera ett årsmöte på annat sätt än 

det genomförda. 

 

Mötet förklarades därmed för avslutat. 

 

 

 

 

Linköping den 25 november 2020 

 

 

    

Johan Nilsson    

Mötesordförande    

    

    

Justeras  Justeras  

    

    

Mats Lindgren  Jan Åsberg  

 

 

 


