
      Svealands Bouleförbund                                               
 

       Årsmötesprotokoll 24 mars 2019 
 
Plats för årsmötet: Rosvalla arenor, Nyköping 

 

Närvarande styrelse: Maria Bergström, Inga Stenbrink, Ann Hägglund, Stefan Olsson, Eric 
Ericsson, Marianne Henriksson, Inga Lindström 

 

Frånvarande styrelse: Björn Knösch och Gunder Hägg 

 

Närvarande föreningar: Eskilstuna Boule petanque (EBP), Steel Bouleförening Sandviken 
(STL), Flens Bouleförening (FLE), Klotskallarna (KLO), Boda 
Boule Fighters Petanque Klubb (BBF), Boulesällskapet Spridda 
Klot (BSS), Örsundsbro sportklubb (ÖSK), Upsala Petanque Club 
(UPS), Oxelösunds Boulesällskap (OBS), Föreningarn 
Gästabudsboularna (GÄS), Arboga Oppboga Bouleklubb (AOB)  

 

 

1) Mötets öppnande Distriktsordförande Maria Bergström hälsar alla välkomna till 2019 års 
årsmöte och förklarar årsmötet för öppnat. 

 

 

2) Upprop av ombud   

    samt justering av   

    röstlängden 

Årsmötet utgörs av 11 st. distriktsföreningar (se ovan). Föreningarnas 
röstetal samt närvarande styrelse utgörs av totalt 27 röster, vilket 
fastställdes. 
 

 

3) Fråga om mötets   

    behöriga utlysande 

 

 

Årsmötet anser att årsmötet är behörigt utlyst. 

4) Val av mötes- 

funktionärer 

a) Årsmötesordförande 
Distriktsstyrelsen hade bjudit in förbundsordförande Pontus Thuresson 
som årmötesordförande.  

Mötet beslutar att välja Pontus Thuresson till mötesordförande. 

 

b) Årsmötessekreterare 

Mötet beslutar att välja Maria Bergström (BBF) till mötessekreterare. 

 

c) Till justerare tillika rösträknare jämte mötesordförande att justera 
årsmötesprotokollet. 

Mötet beslutar att välja: Rolf Olsson (AOB) och Linda Cederlund (BSS) 
till rösträknare och protokolljusterare. 
 
 

5) Fastställande av   

dag- och arbetsordning 

 

Övriga frågor ändras till punkt 15 och Avslutning ändras till punkt 16. 
Dag- och arbetsordningen fastställde efter justering. 

6) Förvaltnings-

berättelse 

a) Verksamhetsberättelse 
Maria Bergström går igenom verksamhetsberättelsen. 

I verksamhetsberättelsen beslutar årsmötet att lägga till Carina 



 

Forsberg som representant ifrån Distriktet då hon sitter med i 
SBF:s  Utbildningskommitté och SBF:s Valberedning. Efter 

justeringarna beslutar årsmötet att godkänna berättelsen och 
därmed lägga den till handlingarna. 
 

b) Kassaberättelse 
Ann Hägglund, kassör, redovisade ekonomin för 2018. Årsmötet 

beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen och därmed lägga 
den till handlingarna. 
 
 

7) Revisionsberättelse 

 

Ronny Forsberg läste upp revisionsberättelsen och utifrån detta 
beslutade årsmötet att fastställa resultat och balansräkning samt föra 
över resultatet i ny räkning för 2019. 
 
 

8) Fråga om 

ansvarsfrihet för 

styrelsen 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

 

 

9) Styrelseförslag, 

motioner samt 

stadgeändring 

 

 

Styrelseförslag 1  

(Förändring av mandatperiod för Distriktsordförande) 
Carina Forsberg (ÖSK) lämnar ett skriftligt yrkande på att Ordförande 
omedelbart väljs på två år och att kassör väljs på ett år vid detta 
årsmöte för att sedan väljas som brukligt på två år. Detta för att 
ordförande och kassör inte ska väljas samtidigt. 

Årsmötet beslutar att Bifalla Carina Forsbergs yrkande och 
dagordningen justeras omedelbart i punkt 13 a) och 13 c). 

 

Styrelseförslag 2 

(Ändring av lag i Lag DM Dam) 

Årsmötet beslutar att bifalla styrelseförslaget med två dubblar i laget. 
 

Motion 1 (Björn Knösch, BBF) 

(Ändring av skytteklasser DM/SM) 

Årsmötet beslutar att återremittera motionen till Distriktsstyrelsen för 
fortsatt utredning. 
 

Motion 2 (GÄS) 

(Ändring av antal personer i Lag DM) 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen med två dubblar i laget. 
 

Motion 3 (Nils Stenbeck, LBJ) 

(Översyn av Svea Champ) 

Årsmötet beslutar att bifalla attsatsen om prisutdelning under DM och 
att det börja gälla from 2020, 
Carina Forsberg inkom med ett yrkande på att ge distriktsstyrelsen i 

uppdrag att arbeta vidare med motionens intension. Årsmötet beslutar 
att bifalla Carinas yrkande. 

10) Beslut om 

verksamhetsplan för  

2019 

 

Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2019.  
 
 
 

11) Beslut om avgifter 

för 2020  

Distriktstyrelsen har inga förslag på förändrade avgifter. 
Föreningsavgiften föreslås bli oförändrad, 1000 kr/förening, för 2020. 

Årsmötet beslutar att bifalla förslaget.  



 

 
 

12) Beslut om budget  

för 2019  

 

Ann Hägglund redogör förslaget till budget 2019. Maria Bergström 
berättar också att fonden som distriktet haft under ett par år ska lösas 
upp och kunna ges ut som stipendium till de föreningar som valt en eller 
fler utvecklingsresor i strategi 2025. Exakta kriterier för att få stipendium 
kommer att utformas under april månad och börja gälla 1.a maj. Revisor 
Ronny Forsberg styrker förslaget. 

Årsmötet beslutar att godkänna budgetförslaget för 2019. 
 
 

13) Val av styrelse samt 

övriga uppdrag 

a) Distriktsordförande på två (2) år 

Årsmötet beslutar att välja Maria Bergström (BBF) som 
distriktsordförande.  
 

b) Styrelseledamot, sekreterare på ett (1) år 

Årsmötet beslutar att välja Björn Knösch (BBF)till sekreterare. 

 

c) Kassör på ett (1) år 

Årsmötet beslutar att välja Ann Hägglund (BBF) till kassör. 

 

d) Tre ledamöter på två (2) år 

Till ledamöter beslutar årsmötet att välja: 
- Inga Stenbrink (UPS) 
- Stefan Olsson (BBF) 
- Tony Tyfting (BSS) 

 

e) Två styrelsesuppleanter på ett (1) år vardera 

Till suppleanter beslutar årsmötet att välja: 
- Marianne Henriksson (018) 
– Inga Lindsström (KLO) 
 

f) En ordinarie revisor på två (2) år 

Årsmötet beslutar att välja Ronny Forsberg (ÖSK) till revisor 
 

g) En revisorssuppleant på två (2) år 

Årsmötet beslutar årsmötet att välja Krister Borgström (ÖSK) till 
revisorssuppleant. 
 

f) Fyra ombud till Svenska Bouleförbundets årsmöte, utöver 

Styrelserepresentanter (3 st.) 

Till ombud beslutar årsmötet att välja: 
- Ronny Forsberg (ÖSK) 
- Sune Carlsson (GÄS) 
- Mats Wahlström (BBF) 
- Krister Borgström (ÖSK). 
 

g) Tre ledamöter varav en sammankallande till valberedningen på 

ett (1) år. 

Till valberedning beslutar årsmötet att välja: 
- Linda Cederlund (BSS) sammankallande 
- Mats Wahlström (BBF)  
- Tomas Sjöberg (EBP) 
 
 

h) En ledamot till Norra Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd 

 Årsmötet beslutar att välja Kenneth Mellin (ÖSK) 
 

i) En suppleant till Norra Svenska Bouleförbundets 



 

Disciplinnämnd 

Årsmötet beslutar att välja Rolf Olsson (AOB) 
 
  

14) Beslut gällande 

förbundsmotioner.   

 

Maria Bergström informerar att distriktsårsmötet tar ett beslut om de 
motioner som inkommit till SBFs årsmöte. Men att de ombud som åker 
på förbundsårsmötet har mandat att ändra besluten utifrån eventuella 
nya diskussioner som kan komma upp då.  
 

Motion 1, (från BHK) 

Användning av spelare från högre divisioner i lägre divisioners 

kvalspel. 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 

Motion 2, (från BOO SK) 

Mixtrippelklassens placering på SM 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 

Motion 3, (från BOO SK) 

Prispengar i seriespel och Svenska Cuper 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 

Motion 4, (från BOO SK) 
Svenska Cupen V65 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 

Motion 5, (från ÖSK) 

Uppstärkning av SBF 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 

Motion 6, (från MAR) 

DM resultat som grund för seedning under SM 

Årsmötet beslutar att besvara motionen med att en utredning ska 
tillsättas för utgöra seedningsförfarandet. 
 

Motion 7, (från MAR) 

Förändring av tidsregeln och införande av Time Out. 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 

 

 

15) Övrigt Carina Forsberg (ÖSK) informerar om att sitt uppdrag i valberedningen 

för SBF. Alla poster i förbundsstyrelsen är inte tillsatta och hon tar gärna 

emot nomineringar. 

Seppo Luoma (FLE)tar upp frågan gällande antal lag i gruppspel och 

poolspel. Pontus Thuresson berättar att i gruppspel kan det vara hur 

många som helst men i poolspel är de högst 4 lag. 

Mötesordförande Pontus Thuresson tackar alla närvarande ombud för 

ett bra årsmöte och lämnar över till Maria Bergström. 

 

16) Avslutning Maria Bergström tackar alla för förtroendet som distriktsordförande och 
ser jättemycket fram emot att få fortsätta det arbete som hon och 
styrelsen har påbörjat. Hon tackar också Pontus Thuresson för ett väl 
utfört arbete som mötesordförande. 
 



 

Pontus Thuresson informerar om SBF. 

Maria Bergström tackar Sune Carlsson för ett bra arrangemang och 

engagemang. 

Det blev prisutdelning i Svea Champ 2018 och seriespel 2018. 
Årsmötet avslutas med en STOR applåd till alla som deltagit. 

 

 

 

 

Nyköping den 24 mars 2019 
 
 
 
 
Pontus Thuresson     Maria Bergström 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 
 
Linda Cederlund    Rolf Olsson 
Justerare     Justerare 


