Protokoll från årsmötet 2005-03-20
Plats: Kvibergs idrottscentrum,
Kvibergsvägen 5 Göteborg
1) Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
En ordningsfråga ställdes, om Jan Brandberg (KAN)och Bo Sjöström (HÄL) kan
representera sina klubbar på årsmötet trots att de sitter i distriktsstyrelse.
Beslut togs att de inte får rösta om styrelsens ansvarsfrihet och styrelsens förslag vid
eventuell omröstning. Där efter fastställdes röstlängden till 50 röster av 88 möjliga.
2) Fastställande av dagordning för mötet
Dagordningen har ändrats på 2 ställen, i förhållande till den dagordning som skickats
ut i kallelsen. Punkt 9 delades, så att ”Beslut om årsavgiften 2006” blev punkt 10.
Samt att den nya punkten 13e) ändrades antalet representanter från GBBF, från 2 till 3.
3) Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.
4) Val av mötesfunktionärer
A) Ordförande för mötet:
Robert Boström
B) Sekreterare för mötet:
Björn Jorhede
C) Två justeringsmän tillika rösträknare och att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet:
Peter Bolin (LID), Nils Belfrage (SKT)
5) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes.
6) Distriktsstyrelsens kassaberättelse
Kassaberättelsen godkändes efter att Jan Brandberg föredragit den och rätat ut några
frågetecken.
7) Revisorernas berättelse
Revisorerna var inte på plats och inte heller den påskrivna revisorsrapporten, därför
lästes revisorernas berättelse upp av mötesordf. Beslut togs att justeringsmännen skall
granska originalet innan justering av protokollet slutförs.
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8) Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen beviljades enligt revisorernas rekommendation ansvarsfrihet.
9) Beslut om budget, eventuell verksamhetsplan
Budgetförslaget och verksamhetsplanen för 2005 godkändes.
10) Beslut om årsavgift för 2006
Årsavgiften för klubbarna till distriktet för 2006 beslöts ligga kvar på 500:11) Motioner till distriktet
Motion 1 Styrelsens förslag till ändring i distriktsserien bifölls
Motion 2 Ang. distriktets kvalomgång till Svenska Cupen Dam och Svenska Cupen
Veteran från Gothenburg Boule Bangers orsakade en viss diskussion. Årsmötet
beslutades att avslå motionen. Jan Brandberg föreslog att distriktet också i
fortsättningen kommer att följa SBF:s rekommendation. Förslaget godkändes.
12) Röstning angående motioner till SBF:s årsmöte
Motionerna som kommer att beslutas om på SBF:s årsmöte behandlades en och en.
1) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
2) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
3) Diskussion ang. förbundsstyrelsens svar. Att-satserna går inte att hitta i
motionen. Årsmötet gav styrelsen, tillsammans med de av mötet utsedda
representanterna till årsmötet, att diskutera och fatta beslut om hur distriktet ska
rösta i frågan.
4) Representanterna till årsmötet får besluta efter mer ingående diskussion.
5) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
6) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
7) Avslag på motionen.
8) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
9) Bifall till motionen.
10) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
11) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
12) Avslag till förbundsstyrelsens svar. I fortsättningen bör det finnas mer
specificerade regler ang. Skytte-DM.
13) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
14) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
15) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
16) Bifall till förbundsstyrelsens svar.
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13) Val av distriktsstyrelse
Punkterna A-D togs helt enligt valberedningens förslag.
A) Distriktsordförande för en tid av ett år
Ordf. Robert Boström (LID)omvaldes på ett år
B) 7 övriga ledamöter varav 3 på 2 år och 4 kvarstår eller återbesätts med fyllnadsval
på ett år
Ledamöterna Jan Brandberg (KAN), Björn Jorhede (GBB) samt Lasse Franck
(GBB) kvarstår ett år.
Ledamöterna Mervi Lindkvist (SKT), Hannu Kolehmainen (SKT), Owe Nilsson
(KÅL) omvaldes på två år.
Ledamoten Mia Röhr (BAS)fyllnadsval på ett år.
C) 2 styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Suppleant Britt Andrén (KÅL)kvarstår ett år.
Suppleant Bosse Sjöström (HÄL)nyval på ett år.
D) Två revisorer att väljas växelvis för en tid av två år
Revisor Anders Stenman (LID) kvarstår ett år.
Revisor Janne Thurell (KLA) omvaldes på två år.
E) Ombud till förbundsårsmötet, 3st för GBBF + 3 pers. som Styr. Välj
Mötet valde Lasse Franck (GBB), Mia Röhr (BAS) och Mervi Lindkvist (SKT)
som mötets representanter till SBF:s årsmöte
F) En ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Till valberedning valdes Marli Pettersson (SKT), Tommy Gustavsson (GBB) samt
Lennart Odersjö (SKT). Marli valdes även till ordförande i gruppen.
14) Övriga frågor (beslut kan inte fattas)
Kenneth Lindvall (BAS) frågade om hallar, och vad DS gör i frågan. Jan Brandberg
svarade på denna fråga genom att berätta om vad som beslutats på Göteborgs
Bouleallians möte. Peter Bolin (LID) tog upp att Stockholm har ett antal privata hallar.
Distriktsstyrelsen kan inte driva frågan om boulehallar i Göteborg, eftersom distriktet
är så mycket större än bara Göteborg.
Bo Lundqvist (BAS) frågade om han som tävlingsledare kunde meddela om vad som
gäller med t.ex. döda klot som kommit in på banan igen.
Domaransvarig Robert Boströms svar var att arrangörer kan detta, men
rekommenderade att domaren talar om vad som gäller vi samlingen.
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Robert Boström tog upp lite domarfrågor bl.a. om SBF:s tävlingskommite resonemang
om bedömningar, plastlillar m.m.
15) Prisutdelning för distriktsserierna
Prisutdelningen för distriktsserierna utfördes av Jan Brandberg och Mervi Lindkvist.
16) Mötets avslutas
Mötesordföranden passade på att presentera den nya distriktsstyrelsen innan han
tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
_______________________________
Björn Jorhede sekreterare

________________________________
Robert Boström Mötesordförande

_______________________________
Peter Bolin Protokolljusterare

________________________________
Nils Belfrage Protokolljusterare
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Verksamhetsberättelse 2004
Under 2004 har Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund (GBBF) haft ett år med
många händelser.

Redan innan årsmötet 2004 hade distriktet, som en arbetsmarknadspolitisk
åtgärd, fått tillgång till en kanslist på halvtid under en begränsad tid utan att
behöva belasta budgeten.
•

Årsmötet som hölls på Torrekulla vandrarhem medförde en viss
förändring. En del styrelseledamöter hade redan innan avsagt sig ev.
omval, och en del nya valdes in. Som en följd av detta fick styrelsen lite
nya idéer och arbetssätt. Den kom att bestå av 20 % kvinnor, vilket får
anses som ett litet minus.

•

Distriktets styrelse bestämde ganska tidigt att skaffa fram en flagga,
lite representationskläder och att byta ut sin då lite ålderstigna dator.
Västar med distriktets logo togs fram. Likaså beställdes t-tröjor till
dom som skulle representera distriktet på tävlingar under året, samt
collegetröjor för ledare på dessa representationer. En modernare dator
införskaffades. Detta med tanke på att vi som distrikt är ett modernt
arbetande sådant, och ville få igång distriktets nya hemsida, under

FörbundetOnline. Björn skickades på kurs i Stockholm för att kunna
lära sig så mycket som möjligt angående ”FörbundetOnline”. Sidan kom
också mycket riktigt igång under sommaren, och förhoppningen är att

den skall vara en naturlig källa för aktuell information för alla inom och
utom distriktet. Sidan är en naturlig del av Svenska Bouleförbundets
satsning på att vara internetbaserad.
•

GBBF har under året fått tillökning med 2 nystartade bouleklubbar.
Ytterby IS (YIS) och Grevegårdens Bouleförening (GRE). Detta känns
glädjande och stimulerande för kommande arbete.

•

Styrelsen har även varit ute på en del klubbesök. Några av dom klubbar
som har fått besök är BK Seniorerna, dom har för övrigt även fått besök
minst 2 gånger, Grevegården, Styrsö, BAS och Åkered. BAS och Åkered
fick besök av styrelsen i samband med att Göteborgs

HandikappsIdrottsförbund (GHIF) tackade dom för ett lyckat samarbete
i under GHIF’s Götalandsmästerskap i Boccia.
•

Även en del klubbar som inte ännu är medlemmar i distriktet har fått
besök. Däribland en förening vid namn ”Idyllen” som sysslar bl.a. med
boule. Munkedals IF fick besök av ordf. Robert Boström och Björn
Jorhede i samband med att dom funderade på att gå med i SBF och
GBBF. Munkedals IF har en liten boulesektion som är aktiv, så det kan
vara ytterligare en klubb som är på väg in i vår boulegemenskap.

•

På utbildningssidan gjordes vissa försök på hösten att få till olika
kurser. Det som saknades var utbildare. Men under hösten startades
ett samarbete med Wästgöta/Dahls BF. Det pågick febril verksamhet på
senhöst och hela vintern med att få till stånd en gemensam kurs.
Hösten gick även åt till att planera en fortsättning på den kurs som
distriktet jobbat fram tillsammans med Wästgöta/Dahl. Under helgen
27-28 november höll DA ett uppskattat och omtyckt damläger nere i
Knäred.
Distriktet har även fått ytterligare 3 licensierade nationella domare.

Dessa är Peter Bolin, Robert Boström och Janne Brandberg. Dom gick
en kurs i Malmö under utbildningshelgen i November.
•

Under SM skördade distriktet en hel del medaljer och hedrande

placeringar. Medaljskörden blev hela 18st till lag inom distriktet. Sex
stycken 4: e placeringar, fyra bronsmedaljer, tre av silvervalören och
hela fem stycken av den ädlaste valören. Lindome BK vann både

klubbligan och medaljligan. SM arrangerades även detta år av
distriktsklubben Kuling.
•

På tävlingssidan har distriktets ungdomar varit flitiga. Distriktet har
haft 2 ungdomslag i bland annat Prins Bertils Juniorcup. Där fick
ungdomarna fina framskjutna platser. I grupp 1 blev det en 3:e
placering, och i grupp 2 blev placeringen 2:a.

•

Svenska Cupen Dam lockade hela 24 damlag att tävla om dom 3
åtråvärda platserna.

•

Under året som har gått har det arrangerats en hel del tävlingar inom
distriktet. Ett av dom större arrangemangen var Nordsjöturneringen.

Detta arrangemang, som gick av stapeln under midsommarhelgen,
sköttes helt av Lindome BK med den äran.
•

Distriktet vill även på detta vis tacka dom klubbar som, tillsammans
med distriktet, varit med om att arrangerat DM och seriespelen.
Gårdstens MIK arrangerade våromgången av seriespelen.
Höstomgången tog Slottsskogens PC hand om. DM arrangerades av
Kanonkulorna. Resultat från DM och Distriktsserie redovisas på
medföljande bilagor.

•

Under verksamhetsåret har det hållits 8 styrelsemötet. Dom har varit
välbesökta av styrelsemedlemmarna.

•

Styrelsen har även med viss framgång framfört förslag till förändringar
och förbättringar inom tävlingsregler och annat som SBF har frågat
efter. Detta innebär att distriktet mycket väl kan se sig som ett aktivt
sådant.

•

Ungdomsarbetet har under året haft som mål att aktivt få med

ungdomarna i olika sammanhang. Boulen har den fördelen att gammal
och ung kan tävla på lika villkor.

För Göteborg & Bohusläns BF genom Björn Jorhede
Göteborg den 1 mars 2005

Ordf. Robert Boström (LID)

Ledamot Lasse Franck (GBB)

Sekreterare Björn Jorhede (GBB)

Ledamot Mervi Lundqvist (SKT)

Kassör Janne Brandberg (KAN)

Ledamot Owe Nilsson (KÅL)

Ledamot Bosse Sjöström (HÄL)

Suppleant Lennart Odersjö (SKT)

Ledamot Hannu Kolehmainen (SKT)

Suppleant Britt Andrén (KÅL)

Resultaträkning Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund 2004
Kontobalans den 31 december 2005
Kassa
Ingående balans
Skulder
Inkomster
Utgifter
Utgående balans

Ingående balans 1/1 2004
0,00 kr
-551,00 kr
41 060,00 kr
-40 709,50 kr
-200,50 kr

Postgiro
Ingående balans
Inkomster
Utgifter
Utgående balans

Kassa
Skulder
Postgiro
Övriga tillgångar
Summa tillgångar

0,00 kr
-551,00 kr
99 218,06 kr
2 000,00 kr
100 667,06 kr

Inkomsters-utgifters konto
99 218,06 kr
115 235,00 kr
-123 272,01 kr
91 181,05 kr

Övriga tillgångar

Inkomster 2004
Utgifter 2004
Tillgångar
Avskrivningar
Resultat 2004

156 295,00 kr
-163 981,51 kr
11 892,95 kr
-2 000,00 kr
2 206,44 kr

Utgående balans 31/12 2004

Ingående balans
Inköp
Avskrivningar

2 000,00 kr
11 892,95 kr
-2 000,00 kr

Utgående balans

11 892,95 kr

Inkomster

Kassa
Skulder
Postgiro
Övriga Tillgångar
Summa tillgångar

0,00 kr
-200,50 kr
91 181,05 kr
11 892,95 kr
102 873,50 kr

Utgifter

Sanktioner

21 475,00 kr

Arvoden

3 500,00 kr

Klubbavgifter

16 000,00 kr

Möteskostnader

9 830,50 kr

Distriktsbidrag

39 900,00 kr

Porto telefon mm

4 912,50 kr

Övrigt
Tävlingar

0,00 kr

Hyra

19 568,00 kr

38 160,00 kr

Priser

19 936,50 kr

0,00 kr

Resor

6 335,00 kr

Räntor
Försäljning

2 000,00 kr

Traktamenten

Utbildning, läger mm

4 200,00 kr

Utbildning, läger mm

12 448,00 kr

Tävlingar

29 442,00 kr

Avskrivningar
Övrigt
Summa intäkter

121 735,00 kr

Årets överskott

2 206,44 kr

Göteborg den 3 februari 2005

Jan Brandberg
Kassör

Summa Utgifter

0,00 kr

2 000,00 kr
11 556,06 kr
119 528,56 kr

