
 

 

Protokoll fört vid Borås Bouleallians årsmöte 2017-03-27 

Plats: Mariedals klubbstuga, Kransmossen 

Närvarande: Ombud från Björkehovs IS, Borås Petanque Sällskap, Club Boule La Pomme de 

Pin, Dalsjöfors GoIF, Idrottsklubben Ymer, Kronängs IF, Sansjö Bouleklubb samt några  

intresserade åhörare. 

 

§1. Mötets öppnande 

       Vice ordförande Arne Levin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§2. Val av ordförande för mötet 

       Arne Levin valdes till mötesordförande 

§3. Val av sekreterare för mötet 

       Bertil Tunje valdes till sekreterare för mötet 

§4. Val av två justerare tillika rösträknare vid votering 

       Till justerare valdes Göran Larsson, SSÖ och Herman Thorell, POM. 

§5. Upprättande av förteckning över närvarande ombud samt röstlängd 

       Röstlängden (Bilaga 1) fastställdes enligt följande: 

       Björkehovs IS (HOV)  1 röst 

       Borås Petanque Sällskap (BOR) 4 röster 

       Club Boule La Pomme de Pin (POM) 4 röster 

       Dalsjöfors GoIF (DAL)  4 röster 

       Idrottsklubben Ymer (YME) 3 röster 

       Kronängs IF (KIF)  4 röster 

       Sansjö Bouleklubb (SSÖ) 4 röster 

§6. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna 

       Mötet godkände att det utlysts enligt stadgarna 

§7. Fastställande av dagordning 

       Efter tillägg av punkten Avslutning fastställdes dagordningen. 

§8. Styrelsens årsredovisning 

       Verksamhetsberättelsen presenterades. Mötet beslöt efter omröstning att tillföra en 

        rubrik: Medlemsföreningarnas verksamhet samt att under denna rubrik redovisa POM  

        som arrangör av Europacupen och ange att de 17 sanktionerade tävlingarna under året  

        arrangerats av DAL, BOR, POM, KIF och SSÖ. Efter dessa tillägg godkändes verksamhets- 

        berättelsen(Bilaga 2). Resultat- och balansräkningen presenterades.  

 



 

 

 

§9. Revisorernas berättelse 

       Bengt Toresson läste upp revisionsberättelsen.  

       Herman Thorell påpekade att revisionsberättelsen innehåller en felaktig uppgift kring 

       när BBA:s nuvarande bokföringsprogram började användas. Revisorerna vidhöll sin 

       skrivning.  

       Mötet beslöt därefter lägga revisionsberättelsen till handlingarna (Bilaga 3). 

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

         Resultat-och balansräkningen fastställdes (Bilaga 4 o 5). 

§11. Beslut om disposition av årets resultat 

         Årets resultat – 66640 kr – överförs i ny räkning 2017. 

§12. Beslut om ansvarsfrihet 

         I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2016. 

§13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer 

         Beslöts att inga arvoden ska utgå till förtroendevalda. 

§14. Motioner och förslag från styrelse och kommittéer 

         Ordföranden presenterade ett förslag till stadgeändring (Bilaga 6). Mötet godkände  

         förslaget enhälligt. 

§15. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 

         Verksamhetsplanen (Bilaga 7) presenterades och fastställdes. Budget för 2017(Bilaga 8)  

         presenterades och fastställdes. 

§16. Beslut om medlemsförenings inträdes- och medlemsavgift 

         Styrelsen föreslog oförändrade avgifter, dvs inträdesavgift på 5000 kr för ny medlem 

         och medlemsavgift på 10 kr/medlem för 2018. Mötet beslöt i enlighet med förslaget. 

§17. Val av styrelse, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt valberedning 

         Till ordförande på 1 år valdes Arne Levin(nyval), till ordinarie ledamöter på 2 år 

          valdes Inga-Britta Carlsson(nyval), Jan-Olof Bengtsson(nyval) och Lars-Göran  

          Axelsson(omval), till ordinarie ledamöter på 1 år valdes Kerstin Svan(fyllnadsval) och  

          Krister Salomonsson(fyllnadsval). Till suppleant på 1 år valdes Ove Sjöberg(nyval). 

          Till revisorer på 1 år valdes Leif Fällmar(omval) och Bengt Toresson(omval) och till 

          revisorssuppleant på 1 år valdes Bengt-Åke Andersson(omval). Till valberedning på 

          1 år valdes Jan Lehtonen(omval) till sammankallande och Lars Stenborg(nyval).  

          Styrelsen fick i uppdrag att utse ytterligare en ledamot i valberedningen. 

 

 



 

 

 

§18. Övriga frågor och information 

         a/ Styrelsen presenterade ett förslag till förändring av tidigare beslutade medlems- 

          förmåner. Styrelsen fick i uppdrag att titta på frågan och återkomma till föreningarna  

          med förslag till beslut. 

         b/ Jan-Åke Brandt redovisade från ett möte med Borås Kommun om en eventuell ny 

          boulehall på Kransmossen. Budskapet var tydligt – kommunen är inte längre intresse- 

          rad av att bygga en ny hall. Ska det bli av måste BBA ta initiativet. 

          c/ Påmindes om Boulens Dag den 20 maj. Styrelsen återkommer i frågan efter nästa 

          styrelsemöte. 

§19. Avslutning 
         Ordföranden avtackade de avgående ledamöterna Mona Larsson, Birgitta Thorell och 
         Annika Wetterholm. Avgående ordföranden Stefan Östanbäck var inte närvarande och  
         kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. 
         Ordföranden tackade därefter deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.   

 

 

 

Arne Levin    Bertil Tunje 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Göran Larsson   Herman Thorell 

Justerare    Justerare  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

           

 

 

      

 

       

        

 

        


