Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte 2016-03-06 i
Prioritet Serneke Arena, Kviberg
1.

Mötets öppnande
GBBF:s ordförande Lennart Hallgren hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd från mötet
15 av distriktets 23 klubbar var representerade. Röstlängden fastställdes enligt nedan:
BAS/3, DEB/3, GBB/3, GBK/2, GOT/3, GRE/2, HIN/1, KÅL/2, LAN/4, LER/3, PNU/2, SKT/4,
SLO/2, USK/3, VPC/3. Totalt 40 röster.
Slottsskogens Petanque Club lämnade mötet efter Punkt 15 i dagordningen..

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av SBF:s styrelseförslag 1: Revidering av stadgarna, som
lades till under punkt 15 i dagordningen. Punkt 13 i dagordningen ströks, då den kommit med i
dagordningen av misstag.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet var behörigt utlyst.

5.

Val av mötesfunktionärer
a)
b)
c)

6.

Till ordförande för mötet valdes Magnus Halleen.
Till sekreterare för mötet valdes Agneta Ohlsson.
Till justerare och tillika rösträknare valdes Bengt Carlsson (LAN) och Hans T Carlsson
(SKT).

Styrelsens verksamhetsberättelse
Godkändes.

7,

Styrelsens kassaberättelse
Godkändes.
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8.

Revisorernas berättelse
Lästes upp och godkändes.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Årsmötet beviljade distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

10.

Behandling av förslag från distriktsstyrelsen
Inga förslag att behandla.

11.

Beslut om verksamhetsplan
Verksamhetsplanen godkändes.
Arrangörer saknas till DM och seriespel. Konstaterades att viljan bland föreningarna att spela är stor,
men viljan att arrangera är tyvärr låg. Vädjan till föreningarna att åta sig arrangörskap.

12.

Beslut om budget för 2016 och årsavgift för 2017
Budgeten antogs med kommentaren att får vi inga arrangörer, får vi inga intäkter, vilket kontrades
med att får vi inga intäkter från startavgifter, har vi inte heller några utgifter DM och seriespel.
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2017, dvs. 500 kr.

13.

Godkännande av reviderade stadgar
Denna punkt utgick. Hade kommit med i dagordningen av misstag.

14.

Behandling av motioner som getts in i den ordning som anges i § 13
Inga motioner hade inkommit till GBBF.

15.

Omröstning angående SBF:s styrelseförslag 1: Revidering av stadgarna samt
omröstning av motionerna till förbundsårsmötet
SBF:s styrelseförslag 1: Revidering av stadgarna enligt nedan:
•

antalet distriktsombud på förbundsmötet minskar från 49 till 41
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•

distriktsstyrelserna utser två ombud i stället för tre, övriga väljs som tidigare på
distriktsmöten

•

förbundsstyrelsen utökas från sju till nio ledamöter samtidigt som suppleanterna
avskaffas.

Förslagen bifölls.
Motioner till SBF:
Motion nr 1:

Kunskapsprov för tävlingslicens från Piteå Bouleklubb
Avslag

Motion nr 2:

Mobilsamtal under pågående spel från Eslövs Petank
Avslag

Motion nr 3:

SBF:s regler § 34 p1 – varning från GBBF, ÖSBF och WDBF
Första att-satsen: Bifall
Andra att-satsen: Avslag
Förbundsstyrelsens förslag att röda kort införs för att tydliggöra
uteslutningar.
Bifall

16.

Val av distriktsstyrelse
a)

Till distriktsordförande för 1 år. Nominering saknades. Ingen ville åta sig ordförandeposten,
som därmed blev vakant.

b)

Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Leif Allvin (LAN) och Ove Olsson (USK).

c)

Till ledamot för en tid av 1 år valdes Doris Lundin (USK).

d)

Till suppleant valdes Lisbeth Örgård (HIN). En post som suppleant är vakant.

Eftersom ingen ordförande kunde väljas, får den nya distriktsstyrelsen utse en ordförande för varje
styrelsemöte.
17.

Val av en revisor för en tid av 2 år
Robert Boström (GBB) valdes till revisor för en tid av 2 år.

18.

Val av en suppleant i Södra Disciplinnämnden för en tid av 1 år
Tommy Gustafsson (GBB) omvaldes till suppleant i Södra Disciplinnämnden för en tid av 1 år.
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19.

Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
Till ordförande valdes Bengt Carlsson (LAN) och till ledamot valdes Kenneth Lindvall (VPC) En
post som ledamot är tills vidare vakant. Samtliga valdes för en period av 1 år.

20.

Utseende av två ombud till förbundsårsmötet. Den valda styrelsen utser ytterligare
tre ombud vid sitt konstituerande möte
Till att representera distriktet vid SBF:s årsmöte den 16–17 april valdes Gunnar Rendefors (VPC)
och Magnus Halleen (GOT).
Den valda styrelsen utser ytterligare tre ombud vid sitt konstituerande möte.

21.

Övriga frågor
Robert Boström informerade om att det inom Svenska Bouleförbundet finns tankar på att
eventuellt göra distrikten större och därmed minska antalet distrikt eller skapa regioner. Detta
måste dock utredas, vilket kommer att ta några år.
En fråga, som ständigt är på tapeten, är hur vi ska få in fler ungdomar i våra föreningar. Magnus
Halleen föreslog, att vi kanske bör inrikta oss på att försöka locka till oss yngre vuxna med eller
utan barn. De föreningar, som tidigare haft många ungdomar, hade fått in dessa genom föräldrarna.
I seriespelet har vi en vakans i division 4 veteran.
I fullmakten för årsmöte bör det stå ”har av föreningsstyrelsen utsetts” i stället för som det står nu
”har av styrelsen utsetts”. Den nuvarande ordalydelsen kan lätt missförstås.

22.

Prisutdelning för distriktsserierna
Priser till segrarna i distriktsserierna delades ut.

23.

Mötets avslutande
De avgående styrelseledamöterna Lennart Hallgren, Hasse Hermansson, Lillemor Carlsson och
Elisabeth Mildh Pedersen avtackades.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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