Protokoll
fört vid stadgeenligt årsmöte 2008-02-19
inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö
på Bouletoftahallen

Årsmötet öppnas av föreningens vice ordförande Kennet Larsson.
Alla närvarande hälsas välkomna.

§1
Fastställande av röstlängd
Beslutas att närvaroförteckning upprättad vid entrén kan gälla som röstlängd. Närvarande
medlemmar, 26 st, alla är röstberättigade.
§2
Fråga om mötet behörigen utlysts
Stämman finner sig korrekt kallad.
§3
Fastställande av dagordning
Beslutas att dagordning enligt kallelse skall vara gällande för stämman.
§4
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Krister Mårtensson väljs att leda årsmötet samt Birgitta Morau att vara sekreterare för detsamma.
§5
Val av justerare / rösträknare
Stämman väljer Ilse Larsson och Erik Nilsson att justera dagens protokoll samt att vid behov vara
rösträknare.
§6
Styrelsens redovisning av verksamhetsåret
Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning föredrogs punktvis med möjlighet för
medlemmarna att avbryta för frågor. Vinst 42.807,47. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
§7
Revisorernas berättelse
Föredrogs av revisorn Stig Olsson för att därefter med godkännande läggas till handlingarna.
§8
Beslut om verksamhetsårets över- eller underskott
Årets överskott på 42.807,47 balanseras till nästa år.
§9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen ska ha ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
§ 10
Fastställande av medlemsavgift
Oförändrat 300,-/år.
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§ 11
Förslag som väckts av styrelsen och/eller inkomna motioner
Motion 1: Från revisorerna, Fordran på 37.930,- ska skrivas av, tas bort från bokföringen. Örestad
framgår inte i bokföringen. Stora projekt ska skötas separat och läggas in i bokföringen och bifogas
underlaget. Motionen tillstyrkes.
Motion 2: Från Anders Tapper, När man väljer MBA-representant, det ska vara någon som har
koppling till styrelsen. Ska välja en av styrelsemedlemmarna. Ta bort punkten från årsmötets
dagordning, låta styrelsen konstituera det. Mötet godkänner motionen.
Motion 2: Från Anders Tapper, Ville byta ut motion 3 mot en annan. Mötets mening att det är OK
att byta ut motionen. Styrelsen ska varje år uttala sig om vilket lag man ska prioritera (bästa laget).
Antingen Vet. 1 – Öppen 2 – Vet. 2 eller Öppen 1 – Vet. 1 – Vet. 2.
Mötet godkänner motionen.
Motion 4: Från Jan-Erik Fhärm, Vill att vi flyttar träningsdag, då det är mycket folk på tisdagarna.
Beslutas att styrelsen beslutar inför nästa år vilken träningsdag vi ska ha. Ev. gå ut med en enkät
eller ta upp det på ett medlemsmöte.
§ 12
Kostnadsersättningar
Förslag att stryka alla kostnadsersättningarna. Förslag att göra något extra för de förtroendevalda.
Beslutas att ta bort alla kostnadsersättningarna.
§ 13
Val
Stämman beslutar om val till förtroende poster enligt följande:
a) ordförande på 2 år: Anders Tapper
b) 2 ledamöter för 2 år: Roland Bengtsson och Birgitta Morau
c) 2 suppleanter på 1 år: 3 kandidater, Ninette Hansson, Birgit Olsson och Jan
Thornqvist. Sluten omröstning, Ninette 25 röster, Birgit 18 röster och Jan. T.
9 röster. Val av: Ninette Hansson (nyval) och Birgit Olsson (nyval)
d) 2 revisorer på 1 år: Ing-Mari Andrén (omval) och Stig Olsson (omval)
e) 1 revisorssuppleant på 1 år: Bodil Sjöstrand (omval)
f) 3 ledamöter till valberedningen på 1 år, varav 1 sammankallande: Ronny
Björkman (omval, sammankallande), Martin Lampell (omval) och Jan
Thornqvist (nyval)
g) 1 UK (veteranlag 1) på 1 år: Anders Tapper (omval)
h) 1 UK (veteranlag 2 samt öppen klass) på 1 år: Roland Bengtsson (nyval)
i) MBA-representant på 1 år: Roland Bengtsson (nyval)
j) Festkommitté på 1 år: Birgit Olsson (omval) och Ronny Björkman (omval)
§ 14
Övriga frågor
Jan-Erik P. undrade om 20-årsjubileum, frågan ska gå genom styrelsen. Förslag att nya styrelsen
tillsammans med festkommittén diskuteras vad som ska göra. Bör tillsättas en festgrupp
(jubileumsgrupp). Festen bör vara i november, då klubben startade 30/11-89.
Hans N. undrade vilket som är lag 1 och 2. Svar: Lag 1 är det som prioriteras.
P-G undrade angående att UK är ordförande nästa år, Kan det bli en konflikt? Hans N. tyckte att de
som sitter i styrelsen inte ska sitta som UK, men de är redan valda.
Forts.
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§ 15
Avslutning
Mötesordföranden tackar för visat intresse, tackar styrelsen, tackar medlemmarna och avslutar
årsmötet.

Enligt uppdrag
.................................................................
Birgitta Morau, mötessekreterare

.................................................................
Krister Mårtensson, ordförande för stämman

Protokolljusterare

.................................................................
Ilse Larsson

.................................................................
Erik Nilsson
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Närvaroförteckning vid Sällskapet Quatre Boule´s årsmöte 2009-02-19
Ing-Marie Andrén
Roland Bengtsson
Ronny Björkman
Björn Hansson
Gunnel Hansson
Ninette Hansson
Per Göran Hansson
Lisbeth Jönsson
Christer Larsson
Ilse Larsson
Kerstin Larsson
Kennet Larsson
Leif Ljungsryd
Birgitta Morau
Krister Mårtensson
Erik Nilsson
Hans Nilsson
Birgit Olsson
Stig Ohlsson
Jan-Erik Pettersson
Gunnel Svensson
Anders Tapper
Anne Tapper
Jan Thornqvist
Kristina Wiik
Leif Wiik
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