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Protokoll fört vid Göteborgs och Bohusläns Bouleförbunds årsmöte 
2021-03-23 

 
Plats: Digitalt via Microsoft Teams 

   

 

 

1. Mötets öppnande 

GBBF:s ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna till GBBF:s första digitala årsmöte 

och förklarade mötet öppnat. 

  

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd från mötet 

12 av distriktets 24 klubbar var representerade. Röstlängden fastställdes enligt nedan: 

BAS/1, DEB/3, GBB/2, GBK/2, GRE/1, HÄL/3, KÅL/2, LAN/4, LID/0 (fullmakt saknades), 

LÄN/3, STE/2, USK/3. Totalt 26 röster. 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

   

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

 Årsmötet var behörigt utlyst. 

 

5.  Val av mötesfunktionärer 

 a) Till ordförande för mötet valdes Bert Nilsson 

 b) Till sekreterare för mötet valdes Agneta Ohlsson. 

 c) Till justerare valdes Ingemar Gabrielsson (GBK) och Hans-Erik Hermansson (HÄL). 

   

  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Lästes upp och godkändes. Noterades att Jonny Aronsson råkat få fel klubbeteckning, vilket kommer 

att korrigeras. 
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7. Styrelsens kassaberättelse 

Kassören Jonny Aronsson presenterade styrelsens kassaberättelse. Resultatet för 2020 visar en 

förlust på 11 590:54. Kassaberättelsen godkändes. 

 

8. Revisorernas berättelse 

 Godkändes. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 

 Årsmötet beviljade distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

10. Förslag till stadgeändring 

a) § 10 Föreningarnas rösträtt: Godkändes. Ändringen innebär att ”Föreningarna disponerar 

röster i förhållande till sitt licenstal den 31 december enligt SBF:s statistik över licensierade 

medlemmar.  

b) §12 punkt 12 g) Val till disciplinnämnden. Val ändras till nominering. Ledamot och suppleant 

nomineras på 2 år. Godkändes efter ändring av disciplinnämnden till Södra 

disciplinnämnden (i första stycket). 

c) § 9 Digitalt årsmöte 

 Tillägget ”Under särskilda omständigheter kan distriktsmötet äga rum digitalt” godkändes. 

  

11. Behandling distriktsstyrelsens förslag – sanktionsavgift 

Styrelsens förslag att sanktionsavgiften för lokala tävlingar f.n. 300 kr per tävlingsklass faktureras i 

anslutning till resp. tävling. Förslaget godkändes. 

 

12. Beslut om verksamhetsplan 

 Verksamhetsplanen godkändes. 

  

13. Beslut om budget för 2021 och årsavgift för 2022 

Budgeten godkändes. Årsavgiften för 2022 är oförändrad, dvs. 1 000 kr.  
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14. Behandling och omröstning av motioner till SBF 

 

 Motion 1: Färgade klot (Sörbyängen BK) 

   GBBF: Avslag Årsmötet: Avslag    

  

 Motion 2: Igenfyllnad av fördjupning från tidigare spelade klot (Sörbyängen BK) 

  GBBF: Avslag Årsmötet: Avslag 

  

 

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 Lundin (USK) och Agneta Ohlsson (KÅL). 

 c) Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Anja Lysén (DEB) och Ove Olsson  (USK). 

 

16. Val av en revisor för en tid av 2 år 

Åke Rydén (GBB) valdes till revisor för en tid av 2 år. 

 

17. Nominering av en ledamot och en suppleant till Södra Disciplinnämnden för en 
period av 2 år 

Eftersom de nya bestämmelserna angående nominering till Södra Disciplinnämnden träder i kraft 

först 2022 valdes Magnus Halleen (DEB) till ledamot och Tommy Gustafsson (GBB) till suppleant 

på 1 år för att komma i fas med de nya bestämmelserna. 

 

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 Ingemar Gabrielsson (GBK) ordförande, 

Arne Olsson (LÄN) och Evy Alexandersson (LÄN). 

 

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 digitala bouleting och årsmöte den 24–25 april valdes 

Henrik Hugosson (LID). Eftersom endast ett ombud kunde väljas, fick styrelsen i uppdrag att utse 

det femte ombudet och kan då välja att utse en från styrelsen eller någon från föreningarna. 
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20. Övriga frågor 

 Bengt Orsmalm (USK) ställde sig frågande till SBF:s §7.7 Medlemskap i förening, som är förslag 

 till ny paragraf i SBF:s stadgar. De två sista styckena i denna paragraf överensstämmer inte med 

 tävlingsbestämmelserna. Ändringsförslag behöver tas fram till SBF:s årsmöte. 

  

21. Avtackning 

Bert Nilsson avtackade Anders Stenman (LID), som varit GBBF:s revisor under många. Även de 

avgående styrelsesuppleanterna Marie Holmqvist (GBK) och Bo Sjöström (HÄL) samt ledamoten av 

Södra Disciplinnämnden Harald Ottertun (HIN) avtackades. 

En mer personlig avtackning kommer att ske vid ett senare tillfälle. 

 

22. Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Ordförande:  

 

Agneta Ohlsson  Bert Nilsson 

 

 

Justerare: 

 

Ingemar Gabrielsson  Hans-Erik Hermansson 


