
 
 
 
 

Årsmötesprotokoll 2021 
 
Tid: Tisdagen den 20 april kl. 18.00 
 
Plats: Teams 
 
Närvarande:  Bertil Tunje Herman Thorell  Simon Thorell,  
 Hannu Kolehmainen Kjell Engström Lars Andersson 
 Lars-Göran Axelsson Christina Ahlberg Jari Ilomäki 
 Jan-Åke Brandt Bo Nilsson Arne Levin  
 Göran Carlén  Anita Skoglund  Göran Larsson 
 Mona Larsson  Jan-Olof Caspersson  Inga-Britta Carlsson  
 Jan-Olof Carlsson  Bernt Johansson  Anna-Maja Gustafsson  
 Kent-Olof Ericson  Leif Mollberg 

 
Anteckningar 
 
1. Mötets öppnande: 

Jan-Åke Brandt öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 

2. Val av ordförande vid mötet: 
Jan-Åke Brandt valdes till ordförande för mötet. 
 

3. Val av sekreterare vid mötet: 
Leif Mollberg valdes till sekreterare för mötet. 
 

4. Val av två justerare tillika rösträknare vid votering: 
Inga-Britta Carlsson och Herman Thorell valdes till justerare tillika rösträknare. 
 

5. Upprättande av förteckning över närvarande ombud samt röstlängd: 
BOR:  3 röster  
DAL:  4 röster 
HOV:  0 röster 
KIF:  4 röster 
POM: 4 röster 
SSÖ:  4 röster 
YME  1 röst 
 

6. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna: 
Det utlysta årsmötet flyttades från 2021-03-30 till 2021-04-20 pga förfall för 
ordföranden. 
Mötet ansågs i laga ordning utlyst. 
 

7. Fastställande av dagordning: 
Föreslagen dagordning godkändes. 
 



8. Styrelsens årsredovisning: 
Verksamhetsberättelsen, som lästes upp av Jan-Åke Brandt, fastställdes. 
Resultat- samt Balansrapport gicks igenom av Anna-Maija Gustafsson.   
 

9. Revisorernas berättelse: 
Herman Thorell läste upp revisorernas berättelse, vilken lades till handlingarna.   
 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning: 
Resultat- och balansräkningen fastställdes. 
 

11. Beslut om disposition av årets resultat: 
Beslöts att överföra 2020 års resultat i ny räkning.. 
 

12. Beslut om ansvarsfrihet: 
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.. 
 

13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer: 
Beslöts att arvode inte skall utgå till styrelse och revisorer.  
 

14. Motioner och förslag från styrelse och kommittéer: 
Inga motioner har inkommit inför årsmötet. 
Det fanns 4 st förslag från styrelsen.  
Förslag nr 1: Gällande organisationsplan mm. 
Beslöts följande; 
Banhyror mm 
Avgifter fastställs av styrelsen. 
 
Medlemsförmåner 
Medlemsförmåner fastställs av styrelsen. 
 
Organisation 
Styrelsen organiserar sig vid konstituerande sammanträde. 
 
Försäljning 
Alliansen ska om möjligt erbjuda försäljning av bouleprylar i hallen. 
 
Kommittéer 
Styrelsen beslutar om vilka kommittéer som anses behövas för verksamheten samt har 
mandat att utse ordförande och kommittéledamöter. 
Kommittéordförande utser kommittéledamöter vilka har att godkännas av styrelsen. 
Styrelsen fastställer uppgift, mandat och ansvarsområde för resp. kommitté. 
 
Förslag nr 2: Gällande sponsorer  
Beslöts avslå förslaget i sin helhet. 
 
Förslag nr 3: Gällande gemensamt ansvar. 
Beslöts godkänna förslaget i sin helhet. 
 
Förslag nr 4: Gällande partners.  
Beslöts godkänna förslaget i sin helhet. 
 



 
 

15. Styrelsens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår samt i 
förekommande fall, större kostnads- och investeringsförslag med tillhörande 
finansieringsförslag: 
 
Verksamhetsplan 
Jan-Åke Brandt presenterade verksamhetsplanen.  
Med följande ändringar godkändes verksamhetsplanen 
- Texten ”Satsa på att öka antalet sponsorer” ändras till att stå partners i stället.  
- Punkten ”Inköp av ytterligare 5 set juniorklot” stryks.  
 
Budget 
Beslöts att föreslagen budget för 2021 ska halveras. Bifogas detta protokoll. 
 
Högtalaranläggning 
Jan-Åke Brandt informerade också att vi ansökt om bidrag ur Walter Kuusk’s stiftelse för 
att kunna byta ut vår högtalaranläggning, besked väntas under maj månad. 
 

16. Beslut om medlemsförenings inträdes- samt medlemsavgift: 
Det beslutades att oförändrade avgifter skall gälla. 
 

17. Val av styrelse, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning: 
Följande valdes; 
Till ordförande på 1 år Jan-Åke Brandt  (omval)  
Till ordinarie ledamöter på 2 år  Anna-Maija Gustafsson (omval), 
  Lars-Göran Axelsson (omval)  
  Arne Levin (nyval)   
Till suppleant på 1 år Kenneth Harrysson (nyval)  
  Lars Andersson (nyval) 
Till revisorer på 1 år  Herman Thorell (omval)  
  Inga -Britta Carlsson (nyval) 

Till revisorssuppleant på 1 är Anita Skoglund (nyval) 
 
Till valberedning valdes följande:  Lars Stenborg, POM (omval) 
  Mona Larsson, KIF (omval)  
 Lisbeth Westberg, SSÖ (nyval) 
 

18. Övriga frågor och information: 
Jan-Åke Brandt informerade om att vi infört ett nytt bokföringsprogram samt att vi 
ändrat försäkringen till att gälla 4 st basbelopp. 
 
Viareds företagarförening är villiga att hjälpa till med kontakter på de företag som finns 
på Viared. En kontakt kommer att tas när vi vet när hallen öppnas. 
 
Framförde Jan-Åke Brandt ett stort tack till avgående Berti Tunje, Kicki Nilsson, Bernt 
Johansson samt Lisbeth Westberg, dessa kommer att få ett presentkort i gåva på posten 
som tack för deras engagemang. 
 
Jan-Åke Brandt tackade också alla som på något sätt hjälp till med olika uppgifter i 
hallen. 
 



 
 

Mötets avslutande: 
Jan-Åke Brandt avslutade mötet och tackade alla deltagare på detta digitala möte. 
 
 
 
 
 
Leif Mollberg Jan-Åke Brandt 
Sekr Ordf 
 
 
 
Justeraras: 
 
 
 
 
Inga-Britta Carlsson Herman Thorell 


