Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte 2017-03-12 i
Prioritet Serneke Arena, Kviberg
1.

Mötets öppnande
GBBF:s vice ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd från mötet
17 av distriktets 23 klubbar var representerade. Röstlängden fastställdes enligt nedan:
BAS/3, DEB/3, GBK/2, GOT/4, GRE/2, HIN/2, HÄL/3, KÅL/2, LAN/4, LER/3, PNU/3, SKT/4,
SLO/2, STE/2, USK/3, VPC/3, ÅRE/3 Totalt 48 röster.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

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 Hans-Erik Hermansson (GOT) och Helene Widing
(DEB).

Styrelsens verksamhetsberättelse
Godkändes.

7,

Styrelsens kassaberättelse
Godkändes. Resultatet för 2016 visar en vinst på c:a 28 000 kr, vilket bl.a. beror på att GBBF fått ett
extra bidrag från SISU till följd av sammanslagningen av Västsvenska Idrottsförbundet och
Västergötlands Idrottsförbund till Västra Götalands Idrottsförbund. GBBF har även haft mindre
utgifter, bl.a. på grund av att Svenska Cupen V65 grundomgång fick ställas in.
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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
Distriktsstyrelsens förslag 1 bifölls. Förslaget innebär att från och med i år kommer penningpriser i
stället för pokaler att delas ut i samtliga klasser utom Skytte. Penningpriserna fördelas enligt
följande:
1:a pris 700 kr/spelare

2:a pris 400 kr/spelare

3:e pris 250 kr/spelare

Endast ett tredjepris kommer att delas ut, vilket innebär, att man måste spela om tredje pris.
Penningpriserna utbetalas till respektive klubb. Bisatsen i förslaget angående utbetalning av
penningpriserna ströks, vilket innebär att respektive klubb får själva bestämma hur vinstpengarna ska
användas. Distriktsmästaren får även ett pin, där det framgår att hen är distriktsmästare och vilket år.
För att finansiera penningpriserna höjs anmälningsavgiften i samtliga klasser från 100 kr till 150
kr/spelare.
Distriktsstyrelsens förslag 2 bifölls. Förslaget innebär att arrangörsersättningen höjs från nuvarande
2 000 kr/dag till 2 500 kr/dag vad gäller distriktsseriespel, Lag-DM, övriga DM-tävlingar, Svenska
Cupen V65 grundomgång samt Svenska Cupen kval. Behöver man hjälp från GBBF eller annan till
sekretariatet eller tävlingsledning avgår 500 kr/dag till denne.
11.

Beslut om verksamhetsplan
Verksamhetsplanen godkändes.
Det är nu klart med seriespelet i juni, som spelas på Slottsskogsvallen med Boulealliansen som
arrangör. Ännu inte klart med arrangör till seriespelet i augusti.

12.

Beslut om budget för 2017 och årsavgift för 2018
Budgeten godkändes.
Styrelsens förslag om en höjning av årsavgiften för 2018 från 500 kr till 1 000 kr godkändes.

.
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13.

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

14.

Omröstning angående motioner till förbundet
Motion 1

Kommitté verksamheten – Örsundsbro SK
GBBF: Avslag
Årsmötet: Avslag

Motion 2

Förbundsserier och distriktsserier – Örsundsbro SK
GBBF: Bifall
Årsmötet: Bifall

Motion 3

Ungdomskommitté – Örsundsbro SK
GBBF: Avslag
Årsmötet: Avslag

Motion 4:

Lägg in nya medlemmar – Roxen Pétanque Club
GBBF: Avslag
Årsmötet: Avslag

Motion 5

Förenklad hantering av licenser – Örsundsbro SK
GBBF: Avslag
Årsmötet: Avslag

Motion 6

Poängberäkning vid lika poäng i grundomgången i
Svenska Cupen – Upsala Pétanque Club
GBBF: Bifall
Årsmötet: Bifall

Motion 7

Domarorganisationen – Örsundsbro SK
GBBF: Avslag
Årsmötet: Avslag

Motion 8

Spelaravgifter, prispengar och tävlingskostnader –
Örsundsbro SK
GBBF: Avslag
Årsmötet: Avslag

Motion 9

Medlem, som löst tävlingslicens, äger ej rätt att delta i
icke sanktionerade tävlingar – Uddevalla SK
GBBF: Bifall
Årsmötet: Bifall

Motion 10

Spelarövergångar – Örsundsbro SK
GBBF: Bifall
Årsmötet: Avslag

Motion 11

Jubileumslicens – Örsundsbro SK
GBBF: Avslag
Årsmötet: Avslag
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15.

16.

Motion 12

Administrativ service – Örsundsbro SK
GBBF: Avslag
Årsmötet: Avslag

Motion 13

Sponsorgrupp – Örsundsbro SK
GBBF: Avslag
Årsmötet: Avslag

Val av distriktsstyrelse
a)

Till distriktsordförande för 1 år valdes Bert Nilsson (SKT).

b)

Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Agneta Ohlsson (KÅL) och Doris Lundin (USK).

c)

Till ledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval) valdes Lisbeth Örgård (HIN).

d)

Till suppleant valdes Bengt Carlsson (LAN) samt Bo Sjöström (HÄL).

Val av en revisor för en tid av 2 år
Ander Stenman (LID) valdes till revisor för en tid av 2 år.

17.

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

19.

Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
Till ledamöter i valberedningen valdes Ingemar Gabrielsson (GBK) och Kenneth Johannesson
(GRE) 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 22–23 april i Uppsala valdes Gunnar Rendefors
(VPC) och Lennart Hallgren (SKT).
Den valda styrelsen utser ytterligare tre ombud vid sitt konstituerande möte.
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21.

22.

Övriga frågor
-

Ingemar Gabrielsson (GBK) nyvald ledamot i valberedningen undrade om man kan besöka
styrelsen och få reda på hur styrelsen arbetar. Valberedningen är alltid välkommen att komma
på besök på styrelsemöte. Protokollen från styrelsemötena finns att läsa på GBBF:s hemsida.
För att hitta ledamöter till nästa års valberedning, rekommenderades att besöka distriktets
tävlingar och informationsmöten för att få kontakt med presumtiva styrelsemedlemmar.

-

Bert Nilsson hade blivit kontaktad av Volvo, som ska ha ett stort event på Bananpiren
torsdagen den 22 juni. I detta event kommer c:a 400 chefer från hela världen att delta.
Man vill ha hjälp med tre boulebanor och tre instruktörer. Magnus Halleen hör med sin klubb
(GOT), om de kan ställa upp och hjälpa till med detta.

Prisutdelning för distriktsserierna
Priser till segrarna i distriktsserierna delades ut.

23.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

Agneta Ohlsson

Magnus Halleen

Justerare:
Hans-Erik Hermansson

Helene Widing
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