Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte 2014-03-30 i MCklubbens föreningslokal i Kviberg
1.

Mötets öppnande
GBBF:s t.f. ordförande Magnus Halleen hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd från mötet
13 av distriktets 23 klubbar var representerade. Röstlängden fastställdes enligt nedan:
BAS/3, DEB/3, GBB/2, GOT/2, GRE/2, KÅL/3, LAN/3, LER/3, PNU/3, SKT/5, STE/4 USK/4,
VPC/3. Totalt 40 röster.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes med följande ändringar:
Tillägg av punkt 16, som saknades. Avser val av ledamot till Södra Disciplinnämnden.

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 Jan Pedersen och Ann-Marie Dellve.
Se vidare punkt 19.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Godkändes.

7,

Styrelsens kassaberättelse
Godkändes.
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8.

Revisorernas berättelse
Lästes upp och godkändes.

9.

Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

10.

Behandling av förslag från distriktsstyrelsen
Inga förslag att behandla.

11.

Beslut om budget för 2014 och årsavgift för 2015 + verksamhetsplan
Budgeten antogs. Årsavgiften föreslogs oförändrad 500 kr. Vid deltagande i årsmöte samt separat
arrangerat bouleting/ordförandekonferens erhålls 150 kr vardera i rabatt på årsavgiften.
Verksamhetsplanen godkändes.

12.

Behandling av motioner till GBBF
Inga motioner hade inkommit.

13.

Omröstning angående motioner till förbundsmötet samt SBF:s styrelseförslag
angående förändring av Svenska Cupen
1)

SBF:s Tävlingsbestämmelser kap. 3 § 6. Enhetlig klädsel. BK Rövarekulan
Årsmötet godkände SBF:s yttrande och förslag.

2)

SBF:s Tävlingsbestämmelser kap. 3 § 4. Rökning. BK Rövarekulan
Bifall.

3)

Motion angående rökning i samband med bouletävlingar. WDBF
Årsmötet godkände SBF:s yttrande och förslag.

4)

Motion angående ändring i tävlingsbestämmelserna – Allsvenska seriespelet § 9 (sista
stycket) om avbrutet seriespel. VPC
Avslag.
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5)

Motion angående principer för upp-respektive nedflyttning i det Allsvenska
seriespelet. BS Nordboulen
Bifall.

6)

Motion angående den nationella tävlingen ”Svenska Cupen”. Roxen Petanque Club
Avslag.

7)

Motion angående veteranklasserna. VAR
Bifall.

8)

Motion angående SM-banor. VAR
Avslag.

9)

Motion angående SM-spelet/Ungdom utan gränser. Hvetlanda Boule Club
Bifall. Årsmötet ansåg att juniorspelarna ska få välja fritt med vem de vill spela.

10)

Motion angående SM-spel skall genomföras som ”öppet” tävlingsspel. Hvetlanda
Boule Club.
Avslag.

11)

Motion angående Städernas Cup. VAR
Avslag.

12)

Motion angående förbättrad information till vår domarkår. La Boule Joyeuse
Första att-satsen
Bifall
Andra att-satsen
Bifall
Tredje att-satsen
Avslag

13)

Motion angående disciplin. SvBF
Årsmötet godkände SBF:s yttrande och förslag.

14)

Motion angående disciplin. Örsundsbro SK
Årsmötet godkände SBF:s yttrande och förslag.

15)

Motion angående använda ordet pétanque. VAR
Årsmötet beslöt att vi bör fortsätta att använda ordet boule.

16)

Motion om nya medlemmar till boulesporten. Örsundsbro SK
Årsmötet godkände SBF:s yttrande och förslag.

17)

Motion angående ökade möjligheter att diskutera boulens utveckling. Hammarby IF
BF
Avslag
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18)

Motion angående Breddkommittén. Hammarby IF BF
Årsmötet godkände SBF:s yttrande och förslag.

SBF:s styrelseförslag angående förändring av Svenska Cupen
Efter omröstning beslöt årsmötet att på SBF:s årsmöte föreslå, att två lag per distrikt går till
finalspel.
14.

Val av distriktsstyrelse
a)

Till distriktsordförande för 1 år valdes Lennart Hallgren (LER).

b)

Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Hans-Erik Hermansson (GOT) och Anna Kyldal
(GBB).

c)

Till ledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval) valdes Christer Halling (KÅL).

d)

Till suppleant valdes Lillemor Carlsson (LAN). 1 suppleantplats är vakant tills vidare.
Årsmötet beslöt att skjuta upp valet av den sista suppleantplatsen till DM-mötet i Kviberg
den 29 maj.

Kvar i styrelsen 1 år Agneta Ohlsson (KÅL).
Vid mötets början hade valberedningen trots stora ansträngningar endast kunnat presentera ett
förslag till styrelse, när mötet började.
15.

Val av en revisor för en tid av 2 år
Bo G. Eriksson valdes till revisor för en tid av 2 år. Anders Stenman (LID) har 1 år kvar som
revisor.

16.

Val av ledamot i Södra Disciplinnämnden för en tid av 2 år
Magnus Halleen (GOT) valdes till ledamot av Södra Disciplinnämnden för en tid av 1 år
(fyllnadsval).

17.

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.

18

Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
Årsmötet hade svårigheter att få fram en valberedning, varför frågan fick bordläggas en stund.
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Så småningom valdes Magnus Halleen (GOT), Jan Pedersen (LER) och Nils Belfrage (SKT) till
ledamöter för en tid av 1 år.
19.

Utseende av tre ombud till förbundsårsmötet. Den valda styrelsen utser ytterligare
tre ombud vid sitt konstituerande möte
Till att representera distriktet vid SBF:s årsmöte den 12–13 april valdes Bo G. Eriksson (GOT),
Magnus Halleen (GOT) samt Bengt Carlsson (LAN).
Den valda styrelsen utser ytterligare tre ombud vid sitt konstituerande möte.

20

21.

Övriga frågor
a)

Bengt Carlsson (LAN) undrade, om någon kunde hjälpa till och utbilda de klubbar som inte
kan Boule APP. Västsvenska Idrottsförbundet brukar ordna kurser då och då. Annars kan
Magnus och Hasse hjälpa till med detta.

b)

Kenneth Lindvall önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Prisutdelning för distriktsserierna samt utdelning av förtjänsttecken
Förtjänsttecken delades ut till Magnus Halleen (GOT) och Nils Belfrage (SKT).
Därefter delades priser ut till segrarna i distriktsserierna.

22.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Ordförande:

Agneta Ohlsson

Magnus Halleen

Justerare:
Jan Pedersen

Ann-Mari Dellve
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