År 2016
Årsmötesprotokoll Piteå Bouleklubb
Tid:2016 02 22
Plats: Samvaron Hamnplan 4
Närvarande: 41 st (bil.1)
§1
Årsmötets öppnande
Ordförande Gudrun Hansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra vår bortgångne medlem Göte
Tegnér.
§2
Mötet utlysts på rätt sätt
Mötets behöriga utlysande godkändes

§3
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes (bil.2)

§4
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes
Ove Rönnbäck
Till sekreterare valdes
Kristina Hedmyr
§5
Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kjell Johansson och
N-E Bergman
§6
Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes (bil.3a)
Styrelsens balans- och resultaträkning godkändes (bil. 3b)
§7
Verksamhetsplan
Styrelsens föreslagna verksamhetsplan godkändes (bil.4)
§8
Budgetförslag
Budgetförslaget antogs och styrelsen jobbar utifrån förslaget (bil. 5)
§9
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret/
räkenskapsåret
Se bil.6
§10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§11
Fastställande av årsavgift 2017
Beslutades att årsavgiften är
200kr för senior
100kr för junior(tom 17år)
§12
Fastställande av arvoden till huvudstyrelsens ledamöter
Beslutades att utbetala 6500kr som styrelsen fördelar

§13
Fastställande av arvoden till andra förtroendevalda än styrelsen
Beslutades att utbetala 7500kr som styrelsen fördelar
§14
Motion angående startavgifter
Motion inkommen i rätt tid (bil.7)
Beslutades att:
-lokala och regionala tävlingars startavgifter betalas av medlemmarna själva
- när det gäller klubbundna tävlingars startavgifter och omkostnader beslutar styrelsen om riktlinjer för
detta.
§15
Speltider sommarsöndagar Beslutades att spelstart sommarsöndagar är kl. 10.00 (gäller
alltså både träning och cuptävlingar)
§16
Val till styrelse och andra förtroendeposter
Val till styrelse
Ordförande
Gudrun Hansson
(1år)
Ledamot
Tage Danielsson
(2år)
Ledamot
Kerstin Rönnbäck
(2år)
Ledamot
Rolf Eriksson
(2år)
Ledamot
Barbro Sandberg
(2år)
Val av revisor och rev. Suppleant
Revisor
Kerstin Lidman
(2år)
Revisorsuppleant
Viveca Lönnberg
(2år)
Val av valberedning
Valberedning
Ove Rönnbäck
Valberedning
Birgitta Classon

(2år)
(2år)

§17
Övriga frågor
Här delgavs medlemmarna de ungefärliga intäkterna för SM-veckan. Inkomsterna blev drygt 45000kr för
fika och ”mat” försäljning. SM-mössor såldes för ca 3000kr Den exakta redovisningen för detta kommer på
2016 års bokslut
§18
Mötets avslutande
Mötesordförande, Ove Rönnbäck, tackade för sig och överlämnade ordförandeklubban till vår omvalda
ordförande Gudrun Hansson.
Gudrun tackade för förtroendet att ytterligare ett år vara klubbens ordförande. Hon blickade tillbaka och
ser med glädje att vi under året uppfyllt flera av verksamhetsplanens intentioner. Nu är det 2016 och vi
ska arbeta efter 2016 års verksamhetsplan. Hon ser det som en stor utmaning att inom något år ha en
ungdomssektion. Ingenting är omöjligt!

Gudrun avslutade mötet och bjöd till kaffe och smörgås

…………………………………………………….
Ordf. Ove Rönnbäck

………………………………………………….
Justerare Kjell Johansson

……………………………………………….
Sekr. Kristina Hedmyr

…………………………………………………
Justerare Nils-Erik Bergman

