
      Svealands Bouleförbund                                               
 

       Årsmötesprotokoll 26 mars 2017 
 
Plats för årsmötet: Culturen (ABF) i Västerås 

 

Närvarande styrelse: Therese Roselin Göthe, Marie Nordin, Tommy Ström, Gunder Hägg, 
Fredrik Dahlén, Maria Bergström 

 

Frånvarande styrelse: Benjamin Berndtsson och Christer Axenstål 

 

Närvarande föreningar: Örsundsbro sportklubb (ÖSK), Flens Bouleförening (FLE), Näs IF 
boule (NÄS), Uppsala Petanque (UPS) Boda Boule Fighters PK 
(BBF), Eskilstuna BP (EBP), Trosa Boulesällskap (TRO), 
Klotskallarna (KLO), Boulett BK (BBK), Leksands Bouleklubb 
(LEK), Västerås Bouleklubb (VÄS) Mora-Orsa Boulesällskap, 
Gagnefs Bouleklubb (GAF), 018, Arboga Oppboga Bouleklubb,  

 

 

1) Mötets öppnande Distriktsordförande Therese Roselin Göthe hälsar alla ombud och 
föreningsrepresentanter välkomna till 2017 års årsmöte och förklarar 
årsmötet för öppnat. 
 
Mötet inleds md en parentation för b.la Peter Olsson, Karl-Oskar 

"Kalle" Sundkvist och Sid Huntly som lämnat oss i stor saknad under 
det gånga året. 

 

2) Upprop av ombud   

    samt justering av   

    röstlängden 

Årsmötet utgörs av 15 st. distriktsföreningar (se ovan). Föreningarnas 
röstetal samt närvarande styrelse utgörs av totalt 31 röster, vilket 
fastställdes. 
 

3) Fråga om mötets   

    behöriga utlysande 

 

Årsmötet anser att årsmötet är behörigt utlyst. 

4) Val av mötes- 

funktionärer 

a) Till mötesordförande väljs Carina Forsberg (ÖSK) 
b) Till sekreterare för mötet väljs Therese Roselin Göthe (ÖSK) 
c) Till justerare tillika rösträknare jämte mötesordförande att justera 
årsmötesprotokollet väljs:  
Ylva Mellin (ÖSK) och Lars-Åke Malmberg (FLE) 
 

5) Fastställande av   

dag- och arbetsordning 

 

Dag- och arbetsordningen fastställdes. 

6) Förvaltnings-

berättelse 

a) Verksamhetsberättelse 

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och därmed 
lägga den till handlingarna, med tillägg under Representation: Att 
distriktet inte varit representerade vid distriktsförbundens årsmöten t.ex.  
Upplands idrottsförbund m.fl. 
 

b) Kassaberättelse 
Marie Nordin, kassör, redovisade ekonomin för 2016. Årsmötet 

beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen och därmed 
lägga den till handlingarna. 
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7) Revisionsberättelse 

 

Lars Andersson läste upp revisionsberättelsen och utifrån detta 

beslutade årsmötet att fastställa resultat och balansräkning samt föra 
över resultatet i ny räkning för 2017. 
 
 

8) Fråga om 

ansvarsfrihet för 

styrelsen 

 

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

 

9) Styrelseförslag, 

motioner samt 

stadgeändring 

Styrelsen föreslår att utse en arbetsgrupp tillsammans med kommande 
distriktsstyrelse att jobba fram och komma med ett förslag på 
reviderade stadgar till bouletinget hösten 2017, för sedan beslut på 
årsmötet 2018. Denna arbetsgrupp ska även se över 
medlemsavgifterna inför 2019. 

 

Motion 1 från ÖSK (Sanktioner Svea Indoor) 

Årsmötet beslutade enligt följande: 

Avslag att-sats ett och två i motionen, bifall till ny att-sats från 
styrelsen: Att i de fall förbundet ger någon dispens vid dessa tävlingar 
så skall deltagarna informeras innan tävlingsstart. 

Bifall till nytt förslag på att-sats från Inga Stenbrink (UPS) att 
sanktionstillstånd (tex. kopia på mail) lämnas in tillsammans med 

laguppställningen samt Bifall till att uppdra till styrelsen att utreda nytt 
förslag från L-Å Malmberg, att om klubbyte inte sker enligt 
dispensansökan så tappar föreningen poängen från höstomgången. 
 

Motion 2 från UPS (Poängräkning Svenska Cupen) 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag  
 

Motion 3 från UPS (Tävlingar Svea Champ) 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 

 

 

10) Beslut om 

verksamhetsplan för 

2017 

Årsmötet beslutar att fastställa föredragen verksamhetsplan för 2017. 
Therese Roselin Göthe informerade om kommande utbildning i 
IdrottOnline och regelkursen 1 – 2 april. 
 

11) Beslut om avgifter 

för 2018  

Föreningsavgiften föreslås bli oförändrad, 900 kr/förening, för 2018. 

Årsmötet beslutar att bifalla förslaget.  
 

12) Beslut om budget  

för 2017  

 

Marie Nordin och Therese Roselin Göthe föredrog styrelsens förslag till 
budget för 2017. Styrelsen har lyssnat på Nisse Stenbäcks inspel förra 
året. Inför 2017 så har styrelsen renodlat budgeten, så man kan följa 
varje arrangemang tex Svea Indoor, Seriespel, DM mm.  
Diskussion uppstod på årsmötet gällande ungdomssatsningar och 
budgeten för ungdomsverksamheten. Kenneth Mellin (ÖSK) föreslog 
att man ska lägga en minus budget och påföra extra pengar till 
ungdom, totalt 15 000 kr. Vilket skulle medföra en minusbudget på 
10 900 kr istället för som förslaget.  
Mötet gick till votering, styrelsens förslag mot Kenneth Mellins förslag. 
 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag och därmed godkänna 
budgetförslaget för 2017. 
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13) Val av styrelse samt 

övriga uppdrag 

Inga Stenbrink, valberedningens representant, redogör för 
valberedningens förslag. 

 

a) Distriktsordförande på ett (1) år 

Årsmötet beslutade att välja Maria Bergström som ny 
distriktsordförande. Detta efter en sluten omröstning mot Göte 
Bäcklund (ÖSK). Röstsiffrorna blev 26 till Maria och 5 till Göte. 
 
 

b) Distriktskassör på två (2) år 

Årsmötet beslutade att välja: 
- Tommy Ström (BLK) 

 

c) Tre ledamöter på två (2) år 

Till ledamöter beslutade årsmötet att välja: 
- Pontus Tengström (BBK) 
- Stefan Olsson (BBF) 
- Gunder Hägg (NÄS) 

 

d) En ledamot på (1, fyllnadsval) år 

Till ledamot beslutade årsmötet att välja: 
– Eric Ericsson (EBP) 

 
 

e) Två styrelsesuppleanter på ett (1) år vardera 

Till suppleanter beslutade årsmötet att välja: 
– Marianne Henriksson (018) 
– Inga Stenbrink (UPS) 

 

f) En ordinarie revisor på två (2) år 

Till revisor beslutade årsmötet att välja: 
- Ronny Forsberg (TRO) 

 

g) En revisorssuppleant på ett (1) år 

Till revisorssuppleant beslutade årsmötet att välja:  
- Arto Heinonen (EBP) 

 

f) Fyra ombud till Svenska Bouleförbundets årsmöte, utöver 

Styrelserepresentanter (3 st.) 

Till ombud beslutade årsmötet att välja: 
- Kenneth Mellin (ÖSK) 
- Eric Ericsson (EBP) 
- Ann Hägglund (BBF) 
- Anette Rudin (SÖR) Hon är inte tillfrågad men Maria Bergström 

försöker kontakta henne. Om Anette inte kan så får styrelsen i 
uppdrag att utse ett fjärde ombud. 

 

Som reserv beslutade även mötet att utse Therese Roselin Göthe 
(ÖSK) 
 

g) Tre ledamöter varav en sammankallande till valberedningen på 

ett (1) år. 

Till valberedning beslutade årsmötet att välja: 
Carina Forsberg (ÖSK) sammankallande 
Inga Lindström (KLO)  
Fredrik Dahlén (ÖSK) 
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h) En ledamot till Norra Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd 

 Årsmötet beslutade välja: 
- Kenneth Mellin (ÖSK) 

 

i) En suppleant till Norra Svenska Bouleförbundets 

Disciplinnämnd 

Årsmötet beslutade välja: 
- Stefan Berndtsson (BBF)  
 

14) Information gällande 

SBFs motioner   

 

Carina Forsberg informerade om de motioner som inkommit till SBFs 
årsmöte. Inga beslut togs gällande avslag/bifall. Det är upp till utsedd 
delegation att ta ställning till den senaste informationen på årsmötet i 
Uppsala den 22 – 23 april 2017. 
 

15) Avslutning Mötesordförande Carina Forsberg tackar alla närvarande ombud för ett 
bra årsmöte och lämnar över klubban till vår nya ordförande Maria 
Bergström.  

 

16) Övrigt Info från Eric Ericsson: EBP firar 20 år i år. Informerar om BouleClinic. 
Ett arbete mellan föreningar att hitta samarbetsytor att jobba 
tillsammans, hitta gemensam verksamhet, hjälpa varandra, 
samarrangemang mm. 
 
Det blev prisutdelning i Svea Champ 2016, Seriespel mm.  
Utdelning av tacktavlor till Lars Andersson (MoraOrsa BS) och Fredrik 
Dahlén (ÖSK) som distriktsstyrelsen tycker har gjort en bra insats för 
Svealands Bouleförbund.   
 
Dagen avslutades med avtackning av den avgående styrelsen: Therese 
Roselin Göthe, Marie Nordin, Fredrik Dahlén och Lars Andersson. 

          
        
 

 
 
 
 

 


