
      Svealands Bouleförbund 
                                              

Årsmötesprotokoll 10 mars 2012 
 
 
Plats för årsmötet:  Tärna Folkhögskola, Sala 
Närvarande styrelse: Lars-Åke Malmberg, Robert Krantz, Tord Jakobsson, Björn 

Knösch, Anders Lindberg, Maria Bergström, Carina Sjöberg 
 
Frånvarande styrelse: Seppo Luoma, Annica Callionpää 
 
Närvarande föreningar:  Bollnäs BK, Eskilstuna BPS, För. Eskilstuna Boule, Flens 

BF, För. Falu Boule, Gefle BS, Klotskallarna, La Boule 
Joyeuse GPK, Leksands BK, Mora-Orsa BS, Mälardalens 
PS, Oxelösunds BS, Svärdsjö IF, Sörbyängens BK, Trosa 
BS, Upsala PC, Örebro BS, Örsundsbro SK.   

 
 
1) Mötets öppnande Distriktsordförande Lars-Åke Malmberg hälsar alla ombud och  

föreningsrepresentanter välkomna till 2012 års årsmöte och 
förklarar årsmötet för öppnat. 

 
 
2) Upprop av ombud  Årsmötet utgörs av 18 st distriktsföreningar (se ovan). 
    samt justering av  Föreningarnas röstetal utgörs av totalt 41 röster, 
    röstlängden vilket fastställes. 
 
 
3) Fråga om mötets  Årsmötet anser att årsmötet är behörigt utlyst. 
    behöriga utlysande 
 
 
4) Val av   a) Till mötesordförande väljs Eric Ericsson (Eskilstuna Boule) 
    Mötesfunktionärer b) Till sekreterare för mötet väljs Björn Knösch (Mälardalens PS) 

c) Till justerare tillika rösträknare jämte mötesordförande att 
    justera årsmötesprotokollet väljs: 
    -Kicki Ericsson ( Örsundsbro SK ) 

        -Tommy Ström (Bollnäs BK) 
 
 
5) Fastställande av  Dag- och arbetsordningen fastställes med följande tillägg: 
dag- och arbetsordning  Tilläggspunkt 16.  SBF Förbundsmotioner.  

Därefter faställes dag- och arbetsordning. 
 
 

 
 
 
Forts… 
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6) Förvaltnings- a) Verksamhetsberättelse 
    berättelse      Mora-Orsa saknar något styrelseprotokoll på distriktets     
          hemsida, vilken nu är justerad. 

 
    Därefter godkänner årsmötet verksamhetsberättelsen. 
     
 
b) Kassaberättelse 
    Svealands BF´s kassör Robert Krantz läser upp 2011 års    
    Kassaberättelse samt  resultaträkningen. 
    Önskvärt är att det i förklaring till förvaltning framgår (noteras)  
    ex visst lager såsom datorer, jetonger etc, detta för att  
    underlätta för framtida styrelse och kassaberättelse. 
 
    Därefter godkänner årsmötet kassaberättelsen. 
 
 

7) Revisionsberättelse Distriktets kassör Robert Krantz läser upp revisionsberättelsen.   
 
 
8) Fråga om  Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna   
    ansvarsfrihet för  verksamhetsåret. 
    styrelsen 

 
 

9) Styrelseförslag,  Inga motioner eller styrelseförslag har inkommit för behandling. 
    motioner samt   
    Stadgeändring   

 
 

10) Beslut av   Årsmötet beslutar att godkänna distriktets nya TB,     
     Distriktets TB,            Tävlingsbestämmelser vilka ska gälla från och med 2013. 
     Tävlings-  (se bilaga 1, Tävlingsbestämmelser SvBF). 
     bestämmelser   
   
   
11) Beslut av TF, a) Årsmötet beslutar om distriktets tävlingsformer för 
     Tävlingsformer Distriktsmästerskap 2013, vilka ska gälla för tävlingsåret 2013. 
        (se bilaga 2, Tävlingsformer Distriktsmästerskap).  
  

b) Årsmötet beslutar att klassen V65 i distriktsserien från och med 
2013 skall spelas lika som andra serier, 3+3 spelare i varje lag. 

 
c) Årsmötet beslutar att V65 klassen i Lag DM från och med 2013 
skall spelas utomhus under vardagar, detta med anledning av det 
stora deltagarantalet.  

   
12) Beslut om  Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2012. 
      verksamhetsplan    
      för 2012  

 
 

 
    Forts… 

. 
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13) Beslut om avgifter  Föreningsavgiften föreslås bli oförändrad för 2013. 
      för 2013  -Årsmötet beslutar att bifalla förslaget. 
 

 
14) Beslut om budget  SvBFs kassör Robert Krantz redogjorde för förslaget till 2012 års 
      för 2012  budget. 

- Årsmötet beslutar att bifalla budgeten för 2012.  
 
15) Val av  a) Distriktsordförande 

    Till distriktsordförande för en tid av ett (1) år väljs: 
     Björn Knösch (Mälardalens PS) 
 
b) Tre ledamöter på två (2) år 
     Till ledamöter väljs: 
     -Maria Bergström (Svärdsjö IF) 
     -Lena Nordlund (Klotskallarna) 

      -Börje Andersson (Leksands BK) 
      

c) En styrelseledamot, Fyllnadsval på ett (1) år  
     Till ledamot väljs: 

      - Lars Anderson (Mora-Orsa BS) 
 
d) Två styrelsesuppleanter på ett (1) år vardera 
     Till suppleanter väljs: 
    -Arne Pers (Leksands BK) 
    -Ulla Schönning (Leksands BK) 
 
e) En revisorssuppleant på ett (1) år 
    Till revisorssuppleant väljs: 
   -Nils Stenbeck (LBJ) 

    
     

f) Fyra ombud till Svenska Bouleförbundets årsmöte,  
    utöver Styrelserepresentanter 
    Till ombud väljs: 
   -Patrik Roselin (Örsundsbro SK) 
   -Mats Wahlström (Mälardalens PS) 

    -Håkan Bergström (Svärdsjö IF) 
     -Torgny Thorwalls (För. Falu Boule) 
 
 

g) Tre ledamöter varav en sammankallande till     
    valberedningen på ett (1) år 
   -Ronny Forsberg (Trosa BS)  sammankallande 
   -Jan Carlsson (Trosa BS) 
   -Britta Olby (Mora-Orsa BS) 
 
 
h) En ledamot samt en suppleant till Svenska     
     Bouleförbundets Disciplinnämnd 

       Årsmötet uppdrar till den nya styrelsen att tillsätta denna post. 
                     
      Forts… 
 
16) Beslut av SBF Motion nr 1,  från BAS / VPC 
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      Förbundsmotioner Motion om att återinföra den tryckta tävlingskalendern 
  Årsmötet beslutar  -Att avslå motionen 
 
 
  Motion nr 2, från Hammarby  
  Motion angående tävlingsverksamheten inom SBF 
  Årsmötet beslutar  -Att besvara motionen enligt nedan 
    -Att bifalla första –att satsen 
    -Att bifalla andra –att satsen 
    -Att avslå tredje –att satsen 
    -Att bifalla fjärde –att satsen 
    -Att avslå femte –att satsen 
    -Att avslå sjätte –att satsen 
 
 
  Motion nr 3, från BK Rövarekulan 
  Motion om att återinföra den tryckta tävlingskalendern 
   Årsmötet beslutar -Att avslå motionen 
 
 
        Motion nr 4, från Sydsvenska Bouleförbundet 
  Motion om att återinföra den tryckta tävlingskalendern 
   Årsmötet beslutar -Att avslå motionen 
 
 
  Motion nr 5, från Sydkustens PS 
  Motion angående administrationsavgift för juniorer 
   Årsmötet beslutar -Att avslå motionen 
 
 
  Motion nr 6, från Sansjö BK 
  Motion om att återinföra den tryckta tävlingskalendern 
   Årsmötet beslutar -Att avslå motionen 
 
 
  Motion nr 7, från Sundsvalls BK 
  Motion om spelform Svenska Cupen Dam 
   Årsmötet beslutar -Att bifalla motionen 
 
   
  Motion nr 8, från Sundsvalls BK 
  Motion om en uppdatering av Tävlingskalendern  
   Årsmötet beslutar -Att bifalla motionen 
 
 
 
17) Avslutning Mötesordförande Eric Ericsson tackar alla närvarande  

ombud för ett bra årsmöte och avslutar detta. 
 
 
     

Forts… 
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18) Övrigt Avgående ordförande Lars-Åke Malmberg tackar 

mötesordförande och avgående styrelsekamrater med varsin 
blomsterbukett. 

 
  
 
   

 
 
 
___________________________                              _______________________________ 
Björn Knösch, mötessekreterare                                Eric Ericsson, mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
___________________________                               ______________________________ 
Tommy Ström, justerare                                                 Kicki Ericsson, justerare  
 
 
 
Uppsala 2012 – 03 - 14 


