
Wästgöta-Dahls Bouleförbund (WDBF) årsmöte  

i Vara den 27 mars 2022 

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Roger Smedenfeldt.  

 
2. Val av mötesfunktionärer: 
     a. Till ordförande för mötet valdes Roger Smedenfeldt. 
     b. Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Thorell. 
     c. Till justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes Carola 
Andreasson TIB samt Anders Johansson BON. 
 
3. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. Röstlängden för mötet fastslogs 
till 20 st röstberättigade personer fördelat på 8 klubbar(BON, LDÖ, POM, SJÖ, TIB, TRX, ULC, 
VRA). 
 
4. Dag-och arbetsordning för mötet godkändes i sin helhet. 
 
5. Frågan om mötets behöriga utlysande. På hemsidan utlystes årsmötet den 18 december 2021. Den 6 
mars 2022 skickades handlingarna ut till föreningarna via hemsidan. 
 
6. Verksamhetsberättelsen lades efter genomgång till handlingarna. 
 
7. Distriktsstyrelsens kassaberättelse. Kaisa Andersson redogjorde för distriktets ekonomi. 
Årsresultatet för 2021 hamnade på + 27 100,13 kr.  
 
8. Revisorernas berättelse lästes upp av mötets ordförande.  
 
9. Frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen besvarades med ja av samtliga deltagare. 
 
10. Behandling av förslag från Distriktsstyrelsen: 
     a. Ändring i stadgar 
Ändringarna gicks igenom och mötet beslutade att godkänna dem i sin helhet. 
 
11. Behandling av motioner som lämnats in i den ordning som angivits i §13. Inga motioner inkomna 
till styrelsen. 
 
12. Beslut om: 
     a. Verksamhetsplan. Planen godkändes med tillägget att ett förtydligande behövs i 
verksamhetsplanen angående den post som berör utvecklandet av veteranverksamheten.  
     b. Årsavgifter. Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag och bifalla ändringen av årsavgiften till 
600 kr/år. 



     c. Budget. Kaisa gick igenom budgeten och den godkändes med tillägg kring återstartsstödet som 
ändrades till 15 000 kr(istället för 20 000 kr) samt att 5 000 kr budgeteras till arbete med att återuppta 
Distriktskampen.  
     d. Sanktionsavgifter betalningsperiod. Styrelsen vill att samtliga sanktionsavgifter för året betalas 
in under januari månad.  
 
13. Val av: 
     a. Till distriktsordförande för en tid av ett år valdes Oliver Thorell.  
     b. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes, Arne Teljer LDÖ, Tom Hansen CAR och 
Birgitta Thorell POM. Fyllnadsval som styrelseledamöter på 1 år valdes Robert Björkebro POM och  
Karin Granevik LDÖ.  

c. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes,  Mikael Gustafsson CAR och Jan-Erik Sandin 
BON.  

     d. Till revisorer för en tid av ett år valdes Leif Mollberg POM och Owe Karlsson CAR. 
     e. Till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Jessica Jansson TBF. 
     f. Ombud till förbundsmötet som inte utses av distriktsstyrelsen. Mötet valde Lasse Ahlberg och 
Simon Thorell att representera WDBF på förbundsmötet med 4 representanter ytterligare som 
styrelsen utser.  
     g. Till valberedningens ordförande för en tid av ett år valdes Bengt Oskarsson ÖDE. 
     h. Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Roger Smedenfeldt POM och Angelika 
Claesson LDÖ.  
     i. Till ledamot i södra disciplinnämnden på 1 år valdes Bertil Tunje POM.  

j. Till personlig suppleant för ledamot i södra disciplinnämnden valdes Bengt Askvid KIF. 
 
14. Övriga frågor 
Arne Teljer hade en fråga gällande förbundets verksamhetsberättelse och årets rankingvinnare som 
Mattias Thorell besvarade.   
Oliver Thorell delade ut vackra blommor och avtackade Roger, Bengt och Stig för sitt arbete i 
styrelsen. 
15. Mötets avslutades. 
 
 
 
mötessekreterare   mötesordförande 
Birgitta Thorell   Roger Smedenfeldt 
 
 ......................................  .......................................  
 
 
 
justerare  justerare 
Carola Andreasson Anders Johansson 
 
 ......................................   .......................................  


