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Årsmötesprotokoll Piteå Bouleklubb
Tid: 2018 02 26
Plats: Samvaron, Hamnplan 4
Närvarande: 39 st (bil.1)
§1

Årsmötets öppnande
Ordförande Gudrun Hansson hälsade alla välkomna, tackade
styrelsen och utsedda arbetsgrupperna för deras insatser under året
och förklarade mötet öppnat.

§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
Roger Granberg
Till sekreterare valdes
Tage Danielsson

§5

Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Roland Stolt och
Gun Hällgren

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 godkändes (bil.3a)
Styrelsens balans- och resultaträkning för perioden 2017-01-0117-12-31 godkändes (bil. 3b)

§7

Verksamhetsplan
Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2018 godkändes (bil.4)

§8

Budgetförslag
Budget för verksamhetsåret 2018 antogs och styrelsen jobbar utifrån
förslaget (bil. 5)

§9

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste
verksamhetsåret/ räkenskapsåret
Revisorerna har inga anmärkningar på revisionshandlingar,
bokföring eller förvaltning och föreslår därför styrelsen ansvarsfrihet
för den tid årsredovisningen omfattar (bil.6)
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§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§11

Fastställande av årsavgift 2019
Beslutades att årsavgiften är
200kr för senior
100kr för junior(tom 17år)

§12

Fastställande av arvoden till huvudstyrelsens ledamöter
Beslutades ett arvode på 6500 kr som styrelsen fördelar mellan
ledamöterna.

§13

Fastställande av arvoden till andra förtroendevalda än styrelsen,
tävlingskommitté samt medlemmar med speciellt ansvar.
Beslutades ett arvode på 8500 kr som styrelsen fördelar

§14

Val till styrelse och andra förtroendeposter
Ordförande
Till ordförande för ett år blev det omval på Gudrun Hansson
4 Ledamöter
Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes
Kjell Johansson, Kerstin Rönnbäck, Peter Olofsson och Kjell
Dahlberg.
Suppleant
Till suppleant för 1 år valdes Gösta Karlsson (fyllnadsval)
Revisorer
Till ordinarie revisor för 2 år valdes Kerstin Lidman och till
revisorssuppleant för 2 år valdes Viveka Lönnberg
Valberedning 2 ledamöter
Till valberedning för 2 år valdes Märta Edman. Styrelsen fick
uppdrag att komplettera med en ledamot eftersom inga förslag
framfördes på mötet.

§15

Övriga Frågor

Revisorerna har synpunkter på hanteringen av banavgifter och
lämnade förslag på att man köper ett häfte på på 10 eller 20 gånger
som används istället för kontanter. Styrelsen behandlar förslaget.
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§16

Mötets avslutande
Mötesordförande, Roger Granberg tackade för sig och överlämnade
ordförandeklubban till vår omvalda ordförande Gudrun Hansson.
Gudrun tackade för förtroendet att ytterligare ett år vara klubbens
ordförande. Följande personer avtackades med blommor Barbro
Sandberg, Birgitta Klasson, Ove Rönnbäck och Tage Danielsson
Gudrun avslutade mötet och bjöd till kaffe och smörgås

Ordf. Roger Granberg

Sekr. Tage Danielsson
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Justerare Roland Stolt

Justerare Gun Hällgren
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