Protokoll fört vid WDBF:s årsmöte
19 augusti 2020 på Vara
folkhögskola

Närvarande: I mötet deltog 18 personer med fysiskt närvaro från följande klubbar: BON,
CAR, DAL, HJO, KIF, LDÖ, POM, SMB, SSÖ, TBF, TIB, TRX, TRÅ, ULC
och VRA samt digitalt 10 klubbmedlemmar och Anders Wiiand från
Bouleförbundet (inbjuden)
§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden Herman Thorell hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Herman Thorell.
b) Till mötessekreterare valdes Helena Ojala.
c) Två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare tillika rösträknare valdes Arne Johansson och Stig Larsson.
§ 3. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Upprop samt fullmaktsgranskning genomfördes och röstlängden fastställdes med 28
röstberättigade.
§ 4. Fastställande av dag- arbetsordning för mötet
Dagordningen godkändes med tillägg under p.11 ”diskussion om valberedningens förslag till
förbundsmötet” och p. 13 b ändras till tre ledamöter.
§ 5. Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötets behöriga utlysande godkändes.
§ 6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes med tillägget om resultaten från Skytte-SM.
Mikael Gustavsson vann skyttet i öppen klass, Berit Sjöberg blev tvåa i dam klassen och
Arne Efraimsson vann veteranklassen.

§ 7. Distriktsstyrelsens kassaberättelse
Mötet godkände kassaberättelsen.
§ 8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Leif Mollberg som deltog digitalt. Mötet godkände
revisionsberättelsen.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Mötet beviljade distriktsstyrelsen ansvarfrihet för räkenskapsåret 2019.
§ 10. Motion till WDBF
Motion från Lidköpings Bouleklubb om utvärdering av distriktets verksamhet.
Motionsställaren ville komma med några ändringar till motionen.
Under rubrik Bedömning – delrapport vid konferens i samband med årsmötet 2021 och slutlig
rapport vid konferensen hösten 2021.
Under Förslag till beslut, yrkande
Andra attsatsen – att distriktet beslutar om halvdagskonferens i anslutning till årsmötet.
Distriktsstyrelsen ska tillfråga representanter från GBBF, HSBF och SBF att ingå i
utvärderingsgruppen.
Mötet godkände ändringarna i motionen och biföll motionen.
§ 11. Diskussion om motioner till SBF:s årsmöte och diskussion om valberedningens
förslag till SBF:s årsmöte
Diskussion fördes angående motioner som inkommit till Förbundsmötet. Mötet tillstyrkte
motionen om Stadgeändring § 2.6 Motioner och FS egna styrelseförslag från LDÖ samt
motionen om Tillägg till TB gällande gratifikation till vinnare av rankingen från StBF. Med
övriga 15 motioner går mötet på förbundsstyrelsens linje och avslår motionerna.
Frågor ställdes om valberedningens förslag till förbundsstyrelsen. Valberedningens
ordförande Birgitta Thorell deltog i diskussionerna digitalt. Mötet beslutade stödja
valberedningens förslag.
§ 12. Beslut om
a) Verksamhetsplan
Verksamhetsplan godkändes med följande tillägg: Styrelsen skall engagera flera
klubbar och medlemmar, utöka kommittéarbete i distriktet samt återinföra
Bouletinget och klubbkonferens.
b) Årsavgift
Årsavgiften lämnades oförändrat. 300 kr/klubb + 20 kr/licensierad spelare.
c) Budget
Lagd budget godkändes av majoriteten under rådande omständigheter. Underskott
med 70 000 kr ansågs dock för stor.

d) Sanktionsavgifters betalningsperiod
Sanktionsavgiften 300 kr/tävlingsklass lämnades oförändrad och betalas snarast efter
beviljad sanktion utan återbetalning vid inställd tävling.

§ 13. Val av
a) Distriktsordförande för en tid av 1år
b) Tre styrelseledamöter för en tid av 2 år

Hannu Kolehmainen
Bengt Oskarsson
Oliver Thorell
Arne Teljer

TRX
ÖDE
TRX
LDÖ

nyval
omval
nyval
nyval

Hannu Kolehmainen avsade sig ordförandeskapet efter paragraf 13 b.
c) Fyllnadsval av en ledamot för en tid av 1 år Kaisa Andesson
d) Två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år Mikael Gustavsson
Stig Eklund
e) Två revisorer aven tid av 1 år
Leif Mollberg
Stefan Månsson
f) Revisorssuppleant för en tid av 1 år
Owe Karlsson
g) Ombud till förbundsmötet som inte
Tom Hansen
utses av distriktsstyrelsen
Arne Teljer
Oliver Thorell
Suppleant till förbundsmötet
Karin Granevik
h) Valberedningen ordförande för 1 år
Bertil Tunje
i) Två ledamöter i valberedningen för 1 år
Stig Larsson
Björn Berg
j) Ordinarie ledamot till Södra disciplinnämnden för en tid av 2 år
Bertil Tunje
k) Personlig suppleant till ledamot i
Bengt Askvid
Södra disciplinnämnden

TRX nyval
CAR nyval
SMB omval
POM omval
TRX nyval
CAR omval
CAR
LDÖ
TRX
LDÖ
POM
TIB
TBF
POM
KIF

§ 14. Justering av punkt 13 med omedelbar verkan
Justering av punkt 13 skedde med omedelbar verkan.
§ 15. Övriga frågor
Herman Thorell, Sven-Inge-Gustavsson och Helena Ojala avtackades med blommor för deras
månåriga arbete i distriktsstyrelsen.
Styrelsen delade ut förtjänsttecken i brons till Anders Johansson.
§ 15. Mötets avslutande
Mötesordföranden Herman Thorell tackade alla för visat intresse och önskade den nya
styrelsen lycka till i fortsatt styrelsearbete.

Helena Ojala
Sekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Stig Larsson
Justerare

Arne Johansson
Justerare

