
 
 
Protokoll Årsmöte 2018-03-26  
Plats: Mariedals klubbhus, Kransmossen 
 
1. Mötets öppnande  
    Arne öppnade mötet och hälsade de 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. 
    Herman T. och Krister S. valdes till justeringsmän samt rösträknare.  
5. Upprättande av förteckning över närvarande ombud samt röstlängd. 
    Röstlängden 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)         2 röster 
       Idrottsklubben Ymer (YME)         2 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 årsredovisning. 
    Verksamhetsberättelsen samt Balansrapport gicks igenom av Arne L.         
    samt Inga-Britta C. (se bilaga 1 & 2)  
    Det gjordes en ändring gällande Göran C. som är kommitéordförande medan övriga är  
    styrelseledamöter med ansvar mot resp. kommité.                
9. Revisorernas berättelse. 
    Revisionsberättelsen gicks igenom av Leif F. (se bilaga 3)  
10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning. 

Föreslagen balans och resultaträkning fastställdes och överfördes i ny räkning.  
(se  bilaga 4)   

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  
 
15. Styrelsens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår samt i 
      förekommande fall, större kostnads- och investeringsförslag med tillhörande 
      finansieringsförslag. 
 
      Denna gicks igenom, justering på punkt 4 gjordes (se bilaga 5) 
       
      Vid budgetgenomgången beslutades att höja banhyran till 150:- efter en omröstning  
      där 14st röstberättiga var för samt 6st emot detta förslag. Även övriga typer av  
      banhyra följer med och höjs med 10:- vid höststarten. 
 
      Diskussion fördes om hur vi kommer framåt samt arbetssättet framledes i 
      kommittéerna. Bl.a med företagspool samt intäkter via reklam. Vi behöver alla hjälpa  
      till med detta och få till en grupp av personer som driver detta gemensamt samt 
      tipsa dessa med företag som är intresserade av att ha reklam i hallen samt vilka 
      företag som är lämpliga att bearbeta.  
  
16. Beslut om medlemsförenings inträdes- samt medlemsavgift.  
      Det beslutades att höja medlemsavgiften till 20:- i övrigt oförändrade avgifter. 
  
17. Val av styrelse, suppleanter, revisorer, revisorsuppleanter samt valberedning.  
      Till ordförande på 1 år valdes Arne Levin (nyval),  
      Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Bertil Tunje (nyval),  
           Krister Salomonsson (nyval) och Kerstin Svan (nyval)    
      Till suppleant på 1 år valdes Ove Sjöberg (omval) och Leif Mollberg (omval) 
      Till revisorer på 1 år valdes Leif Fällmar (omval)  

Till valberedning på 1 år valdes Herman Thorell (nyval) till sammankallande samt    
Inga-Britta Carlsson (nyval) och Jari Illomäki (nyval).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          

18. Övriga frågor och information.  
Vi kommer att kalla till ett extra årsmöte senare under 2018 (Inför höststarten) där vi 
kommer att ha ett  fyllnadsval till kassörsposten ( då Inga-Britta avsagt sig sitt 2a år, 
dock sitter hon kvar våren ut) på detta årsmöte kommer vi även att välja 1st revisor 
samt revisorssuppleant. 
Vi uppmanar klubbarna att hjälpa till att ta fram förslag på dessa poster. 
Vi behöver ha hjälp att ta fram personer som är villiga att hjälpa till vid olikatyper av 
arrangemang t.ex fredagsspelet, föreningarna uppmanas att lämna in namn på 
personer som kan hjälpa till vis dessa arrangemang, vi kommer att utbilda dessa i de 
sysslor som finns att sköta.  
Hyran för hallen som vi betalar till kommunen diskuterades, vi kommer att ta kontakt 
med kommunen för att föra en dialog om denna kostnad. 
Vi kommer att ha en städdag den 2/5-18 med start kl 17:00 representanter från 
samtliga klubbar är välkomna.  
Det togs upp att förmedlingen av mötesprotokoll skall så omgående som möjligt 
förmedlas till berörda personer. Styrelsen skall se till att detta fungerar bättre i 
framtiden så att det bl.a kommer upp fortare på BBAs hemsida. 

 
19. Avslutning. 
      Arne L. avslutade mötet och tackade alla närvarande för sitt deltagande. 
 
 
 

Arne Levin    Leif Mollberg 
 
Orförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Thorell   Krister Salomonsson

  
Justerare    Justerare  


