
 
 
Protokoll Årsmöte 2019-03-25  
Plats: Mariedals klubbhus, Kransmossen 
 
1. Mötets öppnande  
    Arne öppnade mötet och hälsade de ca 30st närvarande deltagarna välkomna. 
2. Val av ordförande vid årsmötet. 
    Arne L. valdes till ordförande för mötet.  
3. Val av sekreterare vid årsmötet. 
    Leif M. valdes till sekreterare för mötet.  
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid votering. 
    Göran Larsson och Simon Thorell valdes till justeringsmän samt rösträknare.  
5. Upprättande av förteckning över närvarande ombud samt röstlängd. 
    Röstlängden fastställdes enligt följande: (se bilaga nr 1) 
       Björkehovs IS (HOV)         1 röst 
       Borås Petanque Sällskap (BOR)         4 röster 
       Club Boule La Pomme de Pin (POM) 4 röster 
       Dalsjöfors GoIF (DAL)         2 röster 
       Idrottsklubben Ymer (YME)         1 röster 
       Kronängs IF (KIF)          3 röster 
       Sansjö Bouleklubb (SSÖ)         4 röster 
  
6. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna. 
    Utlysningen av årsmötet ansågs vara korrekt utförd.  
7. Fastställande av dagordning. 
    Dagordningen accepterades enl. förslag som fanns tillgängligt.  
8. Styrelsens årsredovisningar. 
    Dessa gicks igenom och godkändes. 
9. Revisorernas berättelse. 
    Revisionsberättelsen gicks igenom av Leif F. (se bilaga nr 2)  
10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning. 

Föreslagen balans och resultaträkning fastställdes och överfördes i ny räkning.  
(se  bilaga nr 3)   

11. Beslut om disposition av årets resultat.  
      Beslutet om disposition av åretsresultat ansågs godkänd. 
12. Beslut om ansvarsfrihet. 
      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.  
13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer. 
      Det beslutades att det fortsatt ej skall utgå något arvode till styrelse samt revisorer.  
 



14. Motioner och förslag från styrelse och kommittéer  
      De 3 motioner som fanns till hands gicks igenom och diskuterades (se bilaga) 
      Bilaga nr 4 
 Denna motion avslogs av årsmötet. 
      Bilaga nr 5 

Denna motion avslogs, dock skall styrelsen tillsätta en kommitté som ser 
över vilka förändringar som kan utföras inom ramarna för budgeten. 

      Bilaga nr 6 
Denna motion avslogs av årsmötet, dock föreslogs att hallkommittén skall 
se över underlaget i hallen med utgång ifrån motionen.  

 
15. Styrelsens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår samt i 
      förekommande fall, större kostnads- och investeringsförslag med tillhörande 
      finansieringsförslag. 
      Verksamhetsplanen gicks igenom och ändrades, utveckla verksamheten på 
      Kransmossen ströks samt en ändring gällande inköp av 4 st set juniorklot 
           (se bilaga nr 7)         
      Budgeten för kommande versamhets år godkändes.  
 
16. Beslut om medlemsförenings inträdes- samt medlemsavgift.  
      Det beslutades att vi skall ha oförändrade avgifter.   
17. Val av styrelse, suppleanter, revisorer, revisorsuppleanter samt valberedning.  
      Till ordförande på 1 år valdes Bertil Tunje (nyval),  
      Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Lars-Göran Axelsson (omval),  
           Kicki Nilsson (nyval) och Carina Sutt (nyval)   
      Till ledamot för 1 år (fyllnadsval) valdes Leif Mollberg  
      Till suppleant på 1 år valdes Ove Sjöberg (omval) och Bernt Johansson (nyval) 
      Till revisorer på 1 år valdes Inga-Britta Carlsson (nyval)  
            och Herman Thorell (nyval)  
      Till Revisorssuppleant på 1 år valdes Arna Levin (nyval)                                 

Till valberedning på 1 år valdes Arna Levin (nyval) till sammankallande samt    
Jonas Mårtensson (nyval) och Jari Illomäki (omval).  
      

18. Övriga frågor och information.  
      Arne rapporterade ihop med Nils Tjärnström om RFs anläggningsstöd samt 
      Arvsfonden, Info om detta har sänts ut till Alliansens klubbar samt att det finns att få  
      kompletterande upplysningar vid förfrågningar.  
      Bertil avtackade Arne Levin, Leif Fällmar, Bo Nilsson samt Inga-Britta Carlsson  
      för deras insatser för BBA under det gångna året. 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Avslutning. 
      Arne L. lämnade över klubban till Bertil Tunje som förklarade mötet avslutat.  
 
 

 
 
Arne Lewin    Leif Mollberg 
 
Orförande    Sekreterare 
 
 
Simon Thorell   Göran Larsson 

  
Justerare    Justerare  


