Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte 2018-03-18
Plats:
1.

Konferenslokalen Mejeriet, Mejerigatan 1, Kallebäck
Mötets öppnande
GBBF:s ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd från mötet
13 av distriktets 24 klubbar var representerade. Röstlängden fastställdes enligt nedan:
BAS/3, DEB/3, GBB/3, GBK/2, GRE/3, HIN/2, KÅL/2, LAN/4, LID/4, PNU/3, SKT/3, USK/3,
ÅRE/3 Totalt 38 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 Ann-Marie Dellve
Till sekreterare för mötet valdes Agneta Ohlsson.
Till justerare och tillika rösträknare valdes Peter Elmrin (GRE) och Ingvar Stenberg (ÅRE)

Styrelsens verksamhetsberättelse
Godkändes.

7,

Styrelsens kassaberättelse
Godkändes. Resultatet för 2017 visar en förlust på 5 167,75, vilket är av avsevärt mindre än
budgeterat.
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8.

Revisorernas berättelse
Lästes upp och godkändes.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Årsmötet beviljade distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

10.

Behandling av förslag från distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsens förslag 1 bifölls. Förslaget innebär, att ”stor spelare” inte längre ska vara befriad
från anmälningsavgift för att delta i distriktets DM-tävlingar.
I Svenska Bouleförbundets regler står angivet, att ”stor spelare” erhåller licens utan kostnad samt
deltar i SM utan att betala anmälningsavgift.
Distriktsstyrelsens förslag 2 bifölls. Förslaget innebär, att penningpris ska delas ut till förstapristagaren i skytte under förutsättning att klassen har minst 8 deltagare. Förstapriset är på 700 kr.

11.

Beslut om verksamhetsplan
Verksamhetsplanen godkändes.

12.

Beslut om budget för 2018 och årsavgift för 2019
Budgeten godkändes. Årsavgiften för 2019 är oförändrad, dvs. 1 000 kr.

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

Distriktsindelningen – Gothenburg Boulebangers
GBBF: Bifall
Årsmötet: Bifall

Motion 2

Skytte-SM – Gothenburg Boulebangers
GBBF: Ingen kommentar Årsmötet: Bifall
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15.

Olympic Day
GBBF:s ordförande Bert Nilsson informerade om Olympic Day, som kommer att äga rum på
Liseberg den 4-6 maj. GBBF har anmält intresse och fått bekräftat, att vi får delta i detta event.
Totalt 17 idrotter kommer att vara representerade. Fredagen är avsedd för skolklasser årskurs 3–5
och varje skolklass får prova på 5 olika idrotter. Det utrymme vi tilldelats är 8 x 8 m och ytan är
asfalt. Det går alltså inte att spela boule på vanligt sätt, utan vi får lägga ut ett bildäck alternativt en
fotboll, som man ska träffa. Som belöning delar vi ut en medalj/pin. GBBF har fått sanktion från
Svenska Bouleförbundet, som ställer upp med två skyttemattor.
Broschyren, som GBBF:s tagit fram, kommer att delas ut under Olympic Day.
Till detta event behöver våra föreningar ställa upp med volontärer. Om varje förening kan ställa upp
med två volontärer var, vore det bra.
Tiderna är följande:
4/5
5/5
6/5

08.30 – 13.30
11.30 – 17.30
11.30 – 17.30

Årsmötet ställde sig positivt till att delta i Olympic Day. GBBF kommer att närvara vid ett möte den
17 april där detaljerna kring Olympic Day kommer att presenteras.

16.

17.

Val av distriktsstyrelse
a)

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

b)

Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Ove Olsson (USK) och Bengt Carlsson (LAN)

c)

Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Bo Sjöström (HÄL) och Marie Holmqvist (GBK)

Val av en revisor för en tid av 2 år
Ingemar Gabrielsson (GBK) 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.

19.

Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år valdes Ingvar Stenberg (ÅRE) ordf., Peter Elmrin
(GRE) samt Ingemar Gabrielsson (GBK).
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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 21–22 april i Stockholm valdes Björn Jorhede
(GBB) och Lisbeth Örgård (HIN).
Den valda styrelsen utser ytterligare tre ombud vid sitt konstituerande möte.

21.

22.

Övriga frågor
-

Tommy Gustafsson (GBB) ville gärna veta vad som diskuterats i samband med
Verksamhetskonferensen som hölls i Stockholm nyligen. Tycker att det kommer väldigt lite
information från Svenska Bouleförbundet. Bert Nilsson, som deltog i denna konferens,
informerade i korthet vad som diskuterats. Bl.a. har de nya reglerna för seriespelet dragits
tillbaka. Vid konferensen påtalades, att informationen från Svenska Bouleförbundet behöver
förbättras.

-

Tommy Gustafsson tyckte inte att man ska behöva spela om 3:e pris i DM-tävlingarna och
beklagade, att ingen motion om detta kommit in till GBBF, som måste ha en motion som
underlag för att en ändring ska kunna ske.

-

Från och med den 1 januari i år endast de svart-vita domarkläderna tillåtna.

-

Information angående anmälan till distriktsserierna skickas ut inom kort.

Prisutdelning för distriktsserierna
Priser till segrarna i distriktsserierna delades ut.

23.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

Agneta Ohlsson

Ann-Marie Dellve

Justerare:
Peter Elmrin

Ingvar Stenberg
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