
      Svealands Bouleförbund 
                                              

 
Årsmötesprotokoll 

 
Protokoll fört vid Svealands Bouleförbunds årsmöte den 17 mars 2002. 
Närvarande föreningar:  Mälardalens PS (MÄL), Upsala PC (UPS), BS Haga-91 (HAG),  

BC Bordeaux (BRX), Eskilstuna Boule PS (EBP), Flens BF (FLE), 
Klotskallarna (KLO), Mora-Orsa BS (MOR), Pang Pétanque Ssk (PAN), BK 
Esplanad (ESP), La Boule Joyeuse GPK (LBJ) samt styrelsen för Svealands 
Bouleförbund. 

 
§ 1  Mötets öppnande. 
 Björn Knösch förklarade årsmötet för öppnat och hälsade alla             

föreningsombud och representanter välkomna. 
 

§ 2  Upprop av ombud och justering av röstlängden 
 Årsmötet utgjordes av ombud från 11 föreningar med totalt 33 röster. 
 
§ 3  Fråga om mötets behöriga utlysande 
 Årsmötet ansågs varit behörigt utlyst. 
 
§ 4  Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande för mötet 
Till ordförande valdes Leif Johansson (UPS) 

 
b) Sekreterare för mötet 

Till sekreterare valdes Björn Knösch (MÄL), SvBF sekreterare 
 

c) Två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jonny Pettersén (BRX) samt 
Arne Larson (KLO). 
 

§ 5  Fastställande av dag- och arbetsordning 
 Dag- och arbetsordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg. 
 
§ 6  Förvaltningsberättelse 

a) Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret lades till handlingarna 
utan tillägg. 

 
b) Kassaberättelse 

Kassaberättelsen för det gångna verksamhetsåret lades till handlingarna. 
 

§ 7  Revisionsberättelse 
 Då ingen av revisorerna kunde närvara lästes deras revisionsberättelse upp. 
 
 
      Forts… 
§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
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Årsmötet beslöt efter förslag från revisorerna 
-att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkning 
-att resultatet överföres i ny räkning 
-att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2000-09-01 – 2001-12-31 
 

§ 9  Styrelseförslag, motioner samt stadgeändring 
Motion; Domarhjälpmedel 
Motionen är ställd både till SvBF:s och SBF:s årsmöten. Motionären vill ha distriktets 
stöd till motionen på riksförbundets årsmöte. 
Johnny Ravinale (MÄL) yrkar som tillägg till motionen att riksförbundet uppmanas 
utreda användningen av gula och röda domarkort i förhållande till regelboken. 
Årsmötet beslöt 
-att stödja motionen till SBF´s årsmöte. 
-att avslå motionen som den är ställd till SvBF. 
-att verka för att SBF ges i uppdrag att tillsätta en utredning om användningen av gula 
och röda domarkort i förhållande till regelboken. 
 
Motion; Införandet av ranking i Veteranklass 
Motionen är ställd både till SvBF:s och SBF:s årsmöten. Motionären vill ha distriktets 
stöd till motionen på riksförbundets årsmöte. 
Motionären drog tillbaka motionen för behandling på distriktets årsmöte. 
Årsmötet beslöt 
-att stödja motionen till SBF´s årsmöte. 
Textlydelsen att rankingsystem ska likställas med seedning bör informeras om vid 
SBF´s bouleting och årsmöte. 
 
Motion; stadgeändring rösträtt 
Motionen är ställd både till SvBF:s och SBF:s årsmöten. 
Årsmötet biföll motionen i sin helhet. 
(Av detta följer att motionen har distriktets stöd i tillämpliga delar på SBF:s årsmöte.) 

 
 
§10  Beslut om verksamhetsplan för 2002 
 Verksamhetsplanen godkändes med följande tillägg: 

-Under punkten ”Tävlingsverksamhet” ska även Lag DM inomhus för  
Veteraner införas. 
-Under punkten ”Övrigt” ska även bearbetningen av sk Vita Fläckar  
(dvs städer som ej har bouleföreningar) införas. 
I övrigt godkändes verksamhetsplanen. 

 
§11  Beslut om avgifter för 2003 

Årsmötet beslutade att anta förslag från Eskilstuna BPS om en höjning av 
föreningsavgiften från 300 kr/år till 600 kr/år. 
Den nya föreningsavgiften skall öronmärkas enligt följande: 
-300 kr grundavgift 
-100 kr öronmärkas till ungdomsverksamhet 
-100 kr öronmärkas till veteranverksamhet 
-100 kr öronmärkas till seniorverksamhet 
 
 
      

Forts… 
§12  Beslut om budget för 2002 
 Budgetförslaget presenterades och antogs i sin helhet. 
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§13  Val av 

a) Distriktsordförande på 1 år 
Till Ordförande valdes Marianne Henriksson (MÄL), Omval 

b) Två ledamöter på 2 år vardera 
Till Ledamöter valdes Björn Knösch (MÄL), Omval 
samt Erik Söderman (HAG), Nyval 

c) Två styrelsesuppleanter på 1 år vardera 
Till Styrelsesuppleanter valdes Siverth Henriksson (MÄL), Omval 
samt Britta Olby (MOR), Nyval 

d) En revisorssuppleant på 1 år 
Till Revisorssuppleant valdes Joakim Andersson (MBC), Omval 
Nils Stenbäck (LBJ) har 1 år kvar. 
SvBF har även revisor utsedd av Upplands Idrottsförbund. 

e) Tre sk rörliga ombud till SBF´s förbundsårsmöte 
Till sk rörliga ombud valdes Arne Larsson (KLO), Lars-Ola Hahlin (NIL) samt  
Leif Johansson (UPS). 

f) Tre ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen på 1 år vardera 
Till Ledamöter i valberedningen valdes Tommy Åberg (LBJ) ”Sammankallande” 
Samt Leif Johansson (UPS). Då en tredje ledamot ej kunde väljas fick valberedningen 
årsmötets godkännande att utse denna person själv. I första hand bör en kvinna utses. 

 
§14  Övriga frågor 

Inga övriga frågor framkom. 
 
§15  Prisutdelning 
 SvBF´s tävlingsansvarige delade ut priser till distriktets framstående placeringar. 
 SvBF´s ungdomsansvarige delade ut det nyinstiftade ungdomspriset ”Stor Junior”. 

Priset delades ut till BC Bordeaux Junior Patrik Norén för sina fina insatser i 
Juniorlandslaget med bland annat ett VM-Silver. 

 
§16  Avslutning 

Ordförande för mötet tackade alla närvarande och förklarade årets distriktsårsmöte  
för avslutat. 

 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Björn Knösch/ sekreterare  Leif Johansson/ ordförande 
 
 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Arne Larsson/ justerare  Jonny Pettersén/ justerare 
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