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Protokoll fört vid årsmöte för Svealands bouleförbund 2000-11-26. 
 
Närvarande och röstberättigade föreningar: MoPS herr Nilsson, Upsala Pétanque Club, 
Merlänna Boule Club, Boule Club Bordeaux, Eskilstuna Boule Pétanque Sällskap, Pang 
Pétanque Sällskapet samt La Boule Joyeuse. 
 
1. Mötets öppnande. 

Ordförande Marianne Henriksson Henriksson hälsade alla välkomna och förklarade  
mötet för öppnat.   
 

2. Upprop av ombud och justering av röstlängden. 
Föreningarnas ombud samt röstlängden för respektive förening/ombud stämdes av. 
 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Mötet ansåg årsmötet behörigen utlyst. 
 

4. Val av mötesfunktionärer. 
a) till ordförande för mötet valdes Eric Ericsson (Eskilstuna BPS) 
b) till sekreterare för mötet valdes Björn Knösch (Mälardalens PS) 
c) till justeringsmän tillika rösträknare valdes Christina Ceder (MoPS Herr Nilson) resp 

Håkan Andersson (Merlänna BC). 
 
5. Fastställande av dag- och arbetsordning. 

Till punkten övriga frågor anmäldes 6 nya punkter. 
 

6. Förvaltningsberättelse. 
a) verksamhetsberättelsen föredrogs. Justeringar och tilläg gjordes (se komplett bilaga) 
b) kassaberättelsen föredrogs. 
Kenneth Mellin (Örsundsbro Sportklubb) önskade att verksamhetsberättelsen i framtiden 
enbart bör spegla styrelsens och distriktets aktiviteter, förbundsaktiviteter med 
deltagande från distriktets medlemmar kan protokollföras separat om man vill föra 
statistik etc. Årsmötet godkände detta. 
Se även punkterna 7 och 8. 

 
7. Revisionsberättelse. 

Då ingen revisionsberättelse hade kommit från distriktets revisor beslöt årsmötet att 
ajournera punkterna 6-7 och 8. Kallelse kommer att skickas ut enbart till de föreningar 
som vid detta (2000-11-26) var närvarande och röstberättigade. Det gavs i uppdrag till 
den gamla styrelsen att kontakta revisorn så att dessa handlingar omgående kommer 
distriktet med revisorns synpunkter tillhanda. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Då ingen revisionsberättelse hade kommit styrelsen och årsmötet tillhanda beslöt 
årsmötet att ajournera denna punkt. 
 
 
2000-12-04 

9. Styrelseförslag och motioner. 
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Styrelseförslag: 
Årsmötet antog styrelsens förslag till att klubbavgiften 300 kr kvarstår som oförändrad. Dock 
undantas nya föreningar under sitt 1:a verksamhetsår från denna klubbavgift. 
 
Motioner: 
Inga skriftliga motioner från distriktets föreningar eller enskilda medlemmar hade kommit till 
styrelsens kännedom. 
 

10. Stadgeändring. 
Stadgeändringen föredrogs i sin helhet (nytt verksamhetsår=kalenderår), samt textjusteringar 
gjordes. Stadgarna i sin helhet bifogas detta protokoll. (se bilaga). 
 

11. Beslut om verksamhetsplan för 2000/2001. 
Verksamhetsplanen föredrogs i sin helhet med kompletterande datum och arrangörer.  
(se bilaga). 
Siverth Henriksson ombesörjer intresseförfrågan för förbundsknuten veteranserie bland 
distriktets veteraner. Information kommer från förbundet. 
 

12. Beslut om avgifter 2001. 
Se punkt 9. 
 

13. Beslut om budget för 2000/2001. 
Årsmötet beslutade att tillägg i budgeten skall göras för ungdom med + 10 000 kr, samt för dam 
och vetern under övrigt skall göras med + 5 000 kr, (se bifogad reviderad budget). 
 

14. Val till distriktets förtroendeuppdrag. 
a) till ordförande för en tid av 1 år omvaldes Marianne Henriksson (MÄL) 
b) till styrelseledamot för en tid av 2 år valdes Kenneth Mellin (ÖRS) 
c) till styrelseledamot för en tid av 2 år valdes Rolf Carlsson (PAN) 
d) till styrelsesuppleant för en tid av 1 år omvaldes Siverth Henriksson (MÄL) 
e) till styrelsesuppleant för en tid av 1 år omvaldes Tommy Åberg (LBJ) 
f) till revisor för SvBF för en tid av 2 år valdes Nils Stenbäck (LBJ) 
g) till revisorssuppleant för SvBF för en tid av 1 år valdes Joakim Andersson (MER) 
h) till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år valdes Clas Göthlin (UPS), Jonny Pettersén 

(BRX) samt Arne Larsson (GRI). Sammankallande är Clas Göthlin. 
 
15. Övriga frågor. 

Följande frågor anmäldes: 
Arne Larsson; A.Larsson har i sin ägo 15 st träningsset bouleklot, om någon behöver  
  Låna eller vill köpa dessa. 

A.Larsson har även 1 st fax och skrivare. Mötet beslutade att denna 
utrustning skall kvarstå hos honom med anledning av att Arne skall sköta 
Svealands Bouletinen. 
 

Christina Ceder; C.Ceder framlade önskemål om en inneserie i boule. Mötet tyckte att 
idén var bra och gav i uppdrag till den nya styrelsen att utverka riktlinjer 
för detta. 

 C.Ceder framlade även önskemål om SM i skytte (i enlighet med de 
internationella regler som finns för detta). A.Larsson kommer att se över 
vilka regler som kan komma att gälla och om detta kan prövas redan 
under DM (DM i skytte). 

2000-12-04     Forts… 
Fortsättning övriga frågor… 
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 C.Ceder framlade även önskemål om Boulehallens Dag.  
 Klubbarna bör gå ihop och ha öppet hus för allmänheten. 
 C.Ceder kommer att se över detta förslag och inkomma med en motion 

till förbundsårstämman 2001. 
 

Anette Autio; A.Autio informerade om vikten av att klubbarna bör ta del av de regler 
som gäller kring skatter, inkomster m.m.  
Styrelsen skickar info till klubbarna om nödvändigheten att kontakta 
SISU och dess ekonomiavdelning för mer info och ev utbildning. 
 

Björn Knösch; B.Knösch framlade förslag om projekt ”Ungdomar utan gränser” 
Detta är ett fortsatt led i den motion som Lennart Mossberg påbörjade 
förra året. Förslaget går ut på att ungdomar skall kunna lottas ihop under 
DM, gäller enbart de ungdomar som inte har några att spela med. Detta 
för att alla skall kunna spela och för att även kunna få ihop hela klasser. 
Mötet gav i uppdrag åt ungdomsansvariga Björn Knösch och Christer 
Norén att utverka en komplett motion till förbundsårstämman 2001. 
 

Eric Ericsson; E.Ericsson framlade förslag om ”Nya former för tävlingar”. 
  Problemet idag är att många turneringar slutar alldeles försent. 

Mötet gav i uppdrag åt Eric Ericsson att ta upp detta som en punkt under 
klubbträffen i februari 2001. 
 

16. Prisutdelning. 
Tävlingsansvarige Siverth Henriksson förättade prisutdelning till berörda pristagare. (se även 
bilaga verksamhetsberättelse). 
 

17. Avslutning. 
Ordförande Eric Ericsson tackade alla mötesdeltagare och förklarade årsmötet för avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Björn Knösch 
Sekreterare 
 
 
________________________   _________________________ 
Christina Ceder (NIL)    Håkan Andersson (MER) 
Justerare     Justerare 
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