Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte 2019-03-17
Plats:
1.

SISU:s lokaler, Mejerigatan 1, Kallebäck
Mötets öppnande
GBBF:s ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd från mötet
13 av distriktets 24 klubbar var representerade. Röstlängden fastställdes enligt nedan:
BAS/3, GBK/2, GRE/3, HIN/2, HÄL/4, KÅL/2, LAN/4, PKV/1, PNU/3, SKT/3, USK/3, VPC/3,
ÅRE/3 Totalt 36 röster.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet var behörigt utlyst.

5.

Val av mötesfunktionärer
a)
b)
c)

6.

Till ordförande för mötet valdes Bert Nilsson.
Till sekreterare för mötet valdes Agneta Ohlsson.
Till justerare och tillika rösträknare valdes Hans-Erik Hermansson (HÄL) och Karin Janson
(LAN).

Styrelsens verksamhetsberättelse
Lästes upp och godkändes.

7,

Styrelsens kassaberättelse
Kassören Ove Olsson presenterade styrelsens kassaberättelse. Resultatet för 2018 visar en vinst på
17 199,41. Kassaberättelsen godkändes.
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8.

Revisorernas berättelse
Godkändes.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Årsmötet beviljade distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10.

Beslut om verksamhetsplan
Verksamhetsplanen godkändes.

11.

Beslut om budget för 2019 och årsavgift för 2020
Budgeten godkändes. Årsavgiften för 2020 är oförändrad, dvs. 1 000 kr.

12.

Behandling och omröstning av motioner till GBBF
Motion 1

Användning av spelare från högre divisioner i läger divisioners kvalspel
(Boules hit Kulklubb BHK)
GBBF

Årsmötet

Bifall
Bifall
Motionen är inte längre aktuell, eftersom kvalen försvinner.
Motion 2

Motion 3

Mixedtrippelklassens placering på SM (BOO SK Boule)
GBBF

Årsmötet

Bifall

Bifall

Prispengar i seriespel och Svenska Cupen (BOO SK Boule)
GBBF

Årsmötet

Bifall

Bifall
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Motion 4

Motion 5

Motion 6

Motion 7

Svenska Cupen V65 (BOO SK Boule)
GBBF

Årsmötet

Bifall

Bifall

Utlåning–förening–förbund (Örsundsbro Sport Klubb)
GBBF

Årsmötet

Avslag

Avslag

DM-resultat som grund för seedning under SM (Maria Pétanque Club)
GBBF

Årsmötet

Bifall

Bifall

Förändring av tidsregeln och införande av time-out (Maria Pétanque
Club)
GBBF

Årsmötet

Avslag

Avslag

Inga motioner hade inkommit till GBBF.

13.

Olympic Day
Äger rum på Liseberg den 3–5 maj. GBBF deltar även i år. Det blir samma upplägg som förra året,
dvs. två skyttemattor och bildäck. GRE lånar ut sin skyttematta. Till detta evenemang behövs två
funktionärer från varje klubb. Funktionärerna arbetar i 2–3 timmars pass och erhåller inträdesbiljetter
samt lunchkuponger till Lisebergs personalmatsal.
Inbjudan skickas ut till klubbarna om begäran om hjälp i samband med Olympic Day.
Anders Wiiand och Frida Milevi från Svenska Bouleförbundet har anmält intresse att komma och
hjälpa till med information till ungdomarna och deras föräldrar.
Endast ungdomar från skolor i Göteborgsområdet bjuds in att vara med på Olympic Day. Några
tyckte att även ungdomar från grannkommunerna borde bjudas in. GBBF tar upp detta med SISU.
Från Sveriges Olympiska Kommitté får GBBF ett bidrag på 5 000 kr för att man deltar i Olympic
Day.
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Efter Olympic Day planeras ett ”öppet hus” för att fånga upp de ungdomar som är intresserade att
börja spela boule.
14.

15.

Val av distriktsstyrelse
a)

Till distriktsordförande för 1 år valdes Bert Nilsson (LAN).

b)

Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Doris Lund (USK) och Agneta Ohlsson (KÅL).

c)

Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Bo Sjöström (HÄL) och Marie Holmqvist (GBK).

Val av en revisor för en tid av 2 år
Anders Stenman (LID) valdes till revisor för en tid av 2 år.

16.

Val av en ledamot till Södra Disciplinnämnden för en tid av 2 år
Harald Ottertun (HIN) valdes till ledamot i Södra Disciplinnämnden för en tid av 2 år.

17.

Val av en suppleant till Södra Disciplinnämnden för en tid av 1 år
Då ingen suppleant kunde väljas på årsmötet fick Harald Ottertun (HIN) i uppdrag att kontakta
Magnus Halleen (DEB)*/Tommy Gustafsson (GBB) för att fråga om någon av dem kan åta sig
posten som suppleant i Södra Disciplinnämnden.
*Magnus Halleen (DEB) har efter årsmötet meddelat, att han åtar sig posten som suppleant i Södra
Disciplinnämnden.

18.

Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år valdes Anja Lysén (HÄL) samt Ingemar
Gabrielsson (GBK). Posten som ordförande i valberedningen är tills vidare vakant.

19..

Utseende av två ombud till förbundsårsmötet. Den valda styrelsen utser ytterligare
tre ombud vid sitt konstituerande möte
Till att representera distriktet vid SBF:s årsmöte den 27–28 april i Stockholm valdes Diana Lind
Borg (USK) och Marita Ottertun (HIN).
Den valda styrelsen utser ytterligare tre ombud vid sitt konstituerande möte.
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20.

Övriga frågor
-

-

-

22.

Hans-Erik Hermansson (HÄL) påpekade, att enligt Allmänna Tävlingsbestämmelser § 6.15
ska tävlingsresultat rapporteras senast 3 dagar efter tävlingsdatumet och omfatta de åtta
främsta lagen.
Ove Olsson GBBF presenterade det nya seriesystemet, som ska träda i kraft 2020. Det innebär
bl.a. att kvalen försvinner samt att Division 2 veteran går upp i förbundsserien. Division 3
blir därmed högsta division i distriktsserierna från och med 2020.
SBF planerar att införa ett nytt digitalt system samt nytt tävlingsprogram. Dessa har blivit
fördröjda, vilket innebär, att BouleAppen fortsätter tills vidare.
Regelkursen i Borås den 2 mars lockade tyvärr inte många. En regelkurs bör hållas i
Göteborg.
På begäran av GRE håller Ove Olsson en kurs i BouleApp onsdagen den 27 mars i SISU:s
lokaler på Mejerigatan. Även LAN, SKT och ÅRE ville vara med.

Prisutdelning för distriktsserierna
Priser till segrarna i distriktsserierna delades ut.

23.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

Agneta Ohlsson

Bert Nilsson

Justerare:
Hans-Erik Hermansson

Karin Janson
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