År 2017
PROTOKOLL fört vid
ÅRSMÖTE med
898800 – 9992 PITEÅ BOULEKLUBB
TID:
PLATS
NÄRVARANDE:

2017-02-20, kl 18.00
Samvaron, Hamnplan 4
36 medlemmar (Bil 1)

§ 1

Årsmötets öppnande
Ordförande Gudrun Hansson, hälsade välkommen och förklarade
årsmötet öppnat

§ 2

Mötet utlyst på rätt sätt
Mötets behöriga utlysande godkändes.

§ 3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes. (Bil. 2)

§ 4

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes
Roger Granberg
Till sekreterare valdes
Ingrid Backman

§ 5

Val av protokolljusterare samt rösträknare
Till protokolljusterare samt rösträknare valdes
Nils-Erik Bergman och Gun Hällgren

§ 6

Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultatrapport
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 (Bil. 3), godkändes
Balansrapport (Bil. 4) samt Resultatrapport (Bil. 5, för tiden 2016-01-01
- 2016-12-31, godkändes.

§ 7

Verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, för år 2017 (Bil. 6), godkändes.

§ 8

Budgetförslag
Upprättat förslag till budget för år 2017 (Bil. 7), godkändes.

§ 9

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse (Bil. 8) över styrelsens förvaltning under senaste
räkenskapsåret, godkändes.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen anser.

§ 11

Fastställande av medlemsavgift för år 2018
Beslutades om medlemsavgifter för 2018, enligt styrelsens förslag.
Seniorer betalar kr 200:- och ungdomar (tom 17 år), kr 100:-

§ 12

Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter
Beslutades om arvoden till styrelsens ledamöter, enligt styrelsens förslag,

kronor 6.500:-, som styrelsen fördelar.
§ 13

Fastställande av arvoden till tävlingskommitté samt medlemmar med
speciellt ansvar
Beslutades om arvoden till andra förtroendevalda än styrelsen, tävlingskommittén samt medlemmar med speciellt ansvar, enligt styrelsens förslag,
kronor 8.500:- som styrelsen fördelar

§ 14

Motion
En motion inkommen i rätt tid (Bil. 9) angående Minigolfbanan.
Beslutade att återremimitera ärendet till styrelsen. Efter kontakt med Piteå
kommun, för klargörande av vissa arbetsuppgifter, beslutade årsmötet att
styrelsen har fullmakt att fatta ett beslut.

§ 15

Val till styrelse och andra förtroendeposter
Val till styrelse
Ordförande Gudrun Hansson
Ledamot
Assar Hansson
Ledamot
Kristina Hedmyr
Ledamot
Kjell Johansson
Suppleant
Gun Hällgren
Suppleant
Kjell Dahlberg

för
för
för
för
för
för

Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor
Inga-Lill Lind
Suppleant
Gun Grahn

för 2 år
för 2 år

Val av valberedning
Ledamot
Roland Stolt

för 2 år

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

§ 16

Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 17

Mötets avslutande
Årsmötets ordförande tackade för sig och över lämnade ordförandeklubban
till Gudrun Hansson.
Hon tackade för förtroendet att i ytterligare ett år vara klubbens ordförande,
tackade även avgående ledamöter och önskade de nyvalda välkommen till
styrelsearbetet. Efter diverse reflektioner och tankar om Bouleklubben, var
avslutningen att det ska vara roligt att spela boule.
Mötet avslutades och deltagarna bjöds på kaffe med smörgås och kaka.
Piteå , dag som ovan

Roger Granberg
Ordförande
Justeras:

Ingrid Backman
Sekreterare

Nils-Erik Bergman

Gun Hällgren

