År 2015
Årsmötesprotokoll Piteå Bouleklubb
Tid:
Plats:
Närvarande:

2015 02 23
Samvaron, Hamnplan 4
39 st (se Bil. 1)

Avgående ordförande, Ove Rönnbäck, hälsade alla välkomna och gjorde en
sammanfattning om vad som hänt under de fyra år han suttit som ordförande. Han
tackade varmt de som tillsammans med honom suttit i styrelsen och ”fört skutan
framåt”.
§1
Ordförande, Ove Rönnbäck, förklarade mötet öppnat och påkallade en
tyst minut för under året avlidna medlemmar.
§2

Mötets behöriga utlysande godkändes.

§3

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§4
Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Ordförande: Roland Stolt
Sekreterare: Kristina Hedmyr
§5
Val av protokolljusterare och rösträknare:
Gun Gran och Märta Edman
§6
Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
godkändes (Bil 2 och 3).
§7

Styrelsens föreslagna verksamhetsplan godkändes (Bil 4).

§8

Budgetförslag för 2015 presenterades och godkändes (Bil 5)

§9
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste
verksamhetsåret/räkenskapsåret (Bil 6).
§ 10

Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 11
Beslutades att årsavgiften för 2015 är:
200 kr för seniorer
100 kr för ungdom (tom 17 år). Klubben betalar ungdoms årsavgift. Pengar tas från
öronmärkta pengar för ungdomsverksamhet.
§ 12
Fastställande av arvoden till huvudstyrelsens ledamöter.
Beslutades att utbetala 6000 kr som styrelsen fördelar.

§ 13
Fastställande av arvoden till andra förtroendevalda än styrelsen, såsom
tävlingskommitté samt medlemmar med speciellt ansvar. Beslutades att utbetala
7000 kr som styrelsen fördelar.
§ 14
Beslutades att anta styrelsens förslag angående ekonomiskt bidrag vid
större tävlingar (Bil 7).
§ 15
Beslutades om en stadgeändring § 21. Ordförande väljs för en tid av 1
år i stället för 2 år.
Val av styrelsen:

§ 16
Ordförande
Ledamöter

Gudrun Hansson
Kristina Hedmyr
Assar Hansson
Suppleanter
Bernt Öhman
Christina Nilsson
Revisor
Roland Stolt
Revisorsuppleanter Gun Gran
Viveka Lönnberg
Valberedningen
Mårten Sandström

(1 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(1 år, fyllnadsval)
(2 år)

§ 17
Beslutades att upprätta arbetsschema för verksamheten, såsom arbete
med inom- och utomhusbanor, boulecafé, minigolf.
§ 18
Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§ 19
Mötesordförande, Roland Stolt, tackade för sig och överlämnade
ordförandeklubban till vår nya ordförande, Gudrun Hansson. Hon tackade Ove
Rönnbäck för hans år som ordförande och pekade på,att han på ett bra sätt fört
skutan framåt trots stormigt hav ibland. Därefter överlämnades ett fång blommor
varpå alla gav Ove sin hyllning med applåder.
Så presenterade Gudrun vilka tre mål hon vill arbeta mot under sitt ordförandeskap:
1) Att uppfylla verksamhetsplanens intentioner och där målet att ha en
ungdomssektion inom några år har hög prioritet.
2) Att uppfylla förbundets direktiv om genomförande av en aktivitet för att utveckla
vår sport i norr. PIT har valt att arbeta för det prioriterade området REKRYTERING.
3)

Höja statusen på våra klubbmästerskap.

Gudrun avslutade mötet och bjöd till kaffe och smörgås.

--------------------------------------------------Ordf. Roland Stolt
--------------------------------------------------Justerare Märta Edman

-----------------------------------------Sekr. Kristina Hedmyr
-----------------------------------------Justerare Gun Gran

