
 
 
 
 

Årsmötesprotokoll 2022 
 
Tid: Måndagen den  28 mars 2022 kl. 18.00 Sid 1 (3) 
 
Plats: PROs lokal på Trandaredsgatan  1 
 
Närvarande:  Herman Thorell  Simon Thorell  Stefan Gustafsson 
 Alexandra Järlefjord Lars Stenborg Leif Mollberg 
 Kjell Engström Lars Andersson Christina Ahlberg
 Börje Lidén  Mikael Nilsson Stefan Östanbäck
 Arne Levin  Lisbeth Westberg  Göran Larsson 
 Inga-Britta Carlsson  Jan-Olof Carlsson  Anne-Maja Gustafsson  
 Krister Salomonsson Kent-Olof Ericson  Kenneth Harrysson  

 
Anteckningar 
 
1. Mötets öppnande: 

Arne Levin öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 

2. Val av ordförande vid mötet: 
Arne Levin valdes till ordförande för mötet då ordinarie ordförande Jan-Åke Brandt ej 
kunde närvara pga sjukdom. 
 

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

4. Val av två justerare tillika rösträknare vid votering: 
Lars Andersson och Herman Thorell valdes till justerare tillika rösträknare. 
 

5. Upprättande av förteckning över närvarande ombud samt röstlängd: 
BOR:  2 röster  
DAL:  4 röster 
HOV:  0 röster 
KIF:  4 röster 
POM: 4 röster 
SSÖ:  3 röster 
YME  1 röst 
 

6. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna: 
Det utlysta årsmötet ansågs i laga ordning utlyst. 
 

7. Fastställande av dagordning: 
Föreslagen dagordning godkändes. 
 

8. Styrelsens årsredovisning: 
Verksamhetsberättelsen, som lästes upp av Arne Levin, fastställdes. 
Resultat- samt Balansrapport gicks igenom av Arne Levin.   
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9. Revisorernas berättelse: 

Inga-Britta Carlsson 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 2021 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 till styrelsen inför årsmötet. 
 

15. Styrelsens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår samt i 
förekommande fall, större kostnads- och investeringsförslag med tillhörande 
finansieringsförslag: 
 
Verksamhetsplan: 
Arne Levin presenterade verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår. 
 
Verksamhetsplanen godkändes av mötet. 
 
Budget: 
Arne Levin läste upp samt gick igenom förutsättningarna i budgeten. 
Föreslagen budget fastställdes, dock kommer styrelsen i maj göra en ekonomisk 
avstämning om det är möjligt att anställa en hallvärd till hösten. 
Det som belystes extra är att vi behöver ha hjälp av medlemsklubbarna att dra in mer 
reklam samt arrangemang av företagsboule för att täcka lönen för att ha en hallvärd.  
Beslöts att kalla ordförande till ett möte med ordförandena i utvecklingskommittén där 
det är önskvärt att man tar med sig idéer.  
 
Herman Thorell informerade att det kanske skulle gå att arrangera en form av AW boule 
på fredag kvällar löpande fr.o.m höststarten som arrangeras gemensamt genom 
medlemsklubbarna för att dra in pengar till BBA i form av en hallhyra. 
 

16. Fastställande av avgifter: 
Styrelsen informerade att det för närvarande inte är aktuellt att ändra några avgifter. 
 

17. Beslut om medlemsförenings inträdes- samt medlemsavgift: 
Det beslutades att oförändrade avgifter skall gälla. 
Dvs 5000:- i inträdesavgift samt 20:- per medlem i medlemsföreningarna. 
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18. Val av styrelse, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning: 
 
Lars Stenborg läste upp valberedningens förslag för årsmötet: 
 

Följande valdes; 
Till ordförande på 1 år Jan-Åke Brandt (omval)  
 
Till ordinarie ledamöter på 2 år  Krister Salomonsson (omval), 
  Göran Larsson (omval)  
  Leif Mollberg (omval) 
   
Till suppleant på 1 år Kenneth Harrysson (omval)  
  Lars Andersson (omval) 
 
Till revisorer på 1 år  Herman Thorell (omval)  
  Inga -Britta Carlsson (omval) 
 

Till revisorssuppleant på 1 är Anita Skoglund (omval) 
 
Till valberedning valdes följande:  Lars Stenborg, POM (omval samt  
 sammankallande) 
  Mikael Nilsson, BOR (nyval)  
 Lisbeth Westberg, SSÖ (omval) 
 

19. Övriga frågor och information: 
Herman Thorell informerade om samt rekommenderade all medlemsklubbar att skicka 
deltagare till Boule SM som i år går i Jönköping mellan den 17/7 – 23/7. 
 
Leif Mollberg visade gällande försäkring som finns för organiserat arbete som sker i 
hallen under BBAs regi. 
  
Arne Levin tackade också alla som på något sätt hjälpt till med olika uppgifter i hallen. 
 
 
 

20. Mötets avslutande: 
Arne Levin avslutade mötet och tackade alla deltagare på detta möte. 

 
 
 
 
Leif Mollberg Arne Levin  
Sekr Vice Ordf 
 
 
 
Justeraras: 
 
 
 
Lars Andersson Herman Thorell 


