Protokoll
fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom
Sällskapet Quatre Boule i Malmö
på Bouletoftahallen

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson.
Alla närvarande hälsas välkomna.

§1
Fastställande av röstlängd
Beslutas att närvaroförteckning upprättad vid mötet ska gälla som röstlängd. Närvarande
medlemmar, 23 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
Sven Jönhede väljs att leda årsmötet samt Birgitta Morau att vara sekreterare för detsamma.
§5
Val av justerare / rösträknare
Stämman väljer Anders Tapper och Michael Uppström 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. Underskott 17.693,47. Verksamhetsberättelsen (med ändring
av Verksamhetsplanen, där det ska stå ”Vi ska förbättra vår ekonomi” istället för ”Vi ska även
försöka förbättra vår ekonomi”), samt resultat- och balansräkningen godkändes av mötet.
§7
Revisorernas berättelse
Föredrogs av revisorn Ninette Hansson, med en hel del anmärkningar, för att därefter läggas till
handlingarna.
Över- eller underskott
Årets underskott på 17.693,47 balanseras till nästa år.
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§9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorn kunde inte tillstyrka på att styrelsen ska få ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Blev
röstning och övervägande av medlemmarna röstade nej. Därför beslöt stämman att styrelsen ska få
ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Styrelsen ska ta kritiken på allvar och rätta till de brister
som finns.
§ 10
Fastställande av medlemsavgift
350,-, oförändrat. Förslag från styrelsen att höja avgiften, men den avslogs.
§ 11
Förslag som väckts av styrelsen och/eller inkomna motioner
3 förslag från styrelsen. 2 motioner från medlemmar.
Styrelsens förslag 1: Att höja medlemsavgiften från 350,- till 500,-. Frågan kom upp om vi
kalkylerat medlemsförlust om vi höjer avgiften. Risk för medlemsflykt om vi höjer. Någon föreslog
att en arbetsgrupp ska bildas med uppgift att ta fram idéer hur man ska öka intäkter till klubben.
Stämmans beslut: Avslag
Styrelsens förslag 2 samt motion 4: Att det endast ska vara en UK för alla lagen, som då tar hjälp av
två medlemmar. Denna motion måste ställas mot motion 5, som innebär att det skall vara tre UK,
en för varje serie.
Stämmans beslut: Förslaget 2 samt motion 4 godkändes och motion 5 avslogs.
Styrelsens förslag 3: Att milersättningen för seriespel och svenska cupen sänks till 10,-/mil istället
för 13,-/mil som tidigare. De resterande 8,- betalas av passagerna. Någon menade att medlemmarna
måste bidra med mer, då föreningen gått minus med ca 17.000.
Motionen godkändes med ändring att föraren inte ska betala något.
§ 12
Val
Stämman beslutar om val till förtroende poster enligt följande:
a)

1 ordförande för en tid av 2 år: Roland Bengtsson (omval)

b) 2 ledamöter för en tid av 2 år: Birgitta Morau (omval) och Ing-Marie Andrén
(nyval)
c)

2 suppleanter för en tid av 1 år: Christer Svensson (nyval) och Klas Nilsson (nyval)

d)

1 revisor för en tid av 1 år: Då Ninette Hansson (revisor) inte fick medlemmarnas
förtroende ang. styrelsens ansvarsfrihet, avsade hon sig att inte bli omvald. Det är
nu Valberedningens jobb att hitta en ny revisor.

e)

1 revisorssuppleant på 1 år: Bertil Lampell (nyval).

f)

3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, varav en sammankallande: Ronny
Björkman (omval, sammankallande), Sven Jönhede (omval) och Michael Nilsson
(nyval).

g)

1 UK (3 serier samt Svenska Cupen) för en tid av 1 år: Michael Uppström (nyval),
som kommer att välja två medhjälpare.
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h)

§ 13

Festkommitté för en tid av 1 år: Ronny Björkman (omval) och Kerstin Larsson
(omval)

Övriga frågor

-

Diskuterades mycket om SM som inte blev ekonomiskt positivt. Styrelsen har utan
medgivande från medlemmarna givit ett kortfristigt lån på 20.000,- till MBA. Finns inget
beslut i något protokoll. Styrelsens svar på detta var att MBA inte hade pengar för inköp till
SM och därför lånades dessa pengar ut både från QUA och FJÄ. Däremot skrevs ett
undertecknat lånebrev. Pengarna har vi fått tillbaka. Någon ansåg att vi inte ska agera bank
och om inte MBA hade pengar borde vi inte anordnat SM.

-

Styrelsens svar på revisorns anmärkningar:
o Revisorn ej fått pappren i tid. Skulle haft pappren 1 månad innan årsmötet.
Styrelsen ville ersätta ordinarie revisor med revisorssuppleant när ordinarie revisor
påtalat tidsbrist. Svar från styrelsen: Vår bokförare har varit sjuk. Vi menade inte att
ersätta revisorn, men då hon sa att hon inte hann frågade vi revisorssuppleanten.
Revisorn menade då att vi borde skjutit på årsmötet.
o Föreningen haft minusresultat tre år i rad utan att styrelsen åtgärdat detta. Svar från
styrelsen: Vi har inte haft någon sponsring de senaste åren. 2016 har vi inte haft s.k.
företagsboule då det endast var två företag som anmälde sig. Vi har haft 3 lag i
seriespel pga att vi fått fler medlemmar. Vi ska ha en egen tävling Malmö Open i
september. Roland har dock ordnat 2 gratisbussar från Folkets Bygg som ska
användas till seriespelet i Borås i juni.
o Det framgår inte i protokoll när en suppleant har ersatt en ledamot. Svar från
styrelsen: Vi ska bättra oss.
o Styrelsen har utan medgivande från medlemmarna givit ett kortfristigt lån på
20.000,- inför SM till MBA. Svar från styrelsen: MBA inte hade pengar för inköp till
SM och därför lånades dessa pengar ut både från QUA och FJÄ. Däremot skrevs ett
undertecknat lånebrev. Pengarna har vi fått tillbaka.
o Det har inte stått i protokoll om aktiviteter, som föreningen haft, har gått med vinst
eller förlust. Svar från styrelsen: Vi ska bättra oss.
o Alla fakturor och kvitton är inte attesterade av styrelsen. Svar från styrelsen:
Hädanefter ska inga kontanter hanteras.

-

Någon frågade varför vi har både en kassör och en bokförare. Birgit som är kassör kan dock
inte göra bokföring, därför betalar vi för en extern bokförare. Enligt revisorn behöver vi inte
ha en så komplicerad redovisning i en liten ideell förening. Det räcker med att föra en
kassabok. Ta upp på nästa medlemsmöte ang. den externa bokföraren.

-

Det är på tal att Fritidsförvaltningen ska ta över hallen från Stadsfastigheten. Ev. blir det
billigare då med hyran, eftersom Fritidsförvaltningen även vill kunna använda hallen till
annan verksamhet. Någon menade att om Malmö kommun tar över hallen och även caféet
blir det ingen förtjänst för caféverksamheten.

-

Malmö kommun har skänkt 3 månadshyror (sommarmånaderna), 81.462,-.

-

Det kommer att göras upp en budget för 2017 för MBA. Två medlemmar i QUA hjälper till
med budgeten samt även med den ekonomiska redovisningen.
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-

MBA ajournerade sitt årsmöte då bl.a. redovisningen inte var klar. Valberedningen har inte
hittat någon ordförande. Förslag från QUA´s mötesordförande att respektive ordförandena i
alliansklubbarna sitter 4 månader var.

-

Hallen skall vara öppen varje onsdag med början 19/4, slut 13/9. Alla tre föreningarna ska
ansvara för var 3:e vecka. QUA börjar 19/4. Till detta behövs folk som hjälper till.

-

Enligt MBA ska alla som tränar utomhus betala 10,-/gång.

-

Eftersom det är svårt att få folk till caféet på kvällarna föreslog en medlem att styrelsen ska
skriva upp namn på medlemmar, så får de som inte kan fixa annat folk. QUA har gjort detta
tidigare, men då försvann en hel del medlemmar.

-

Går rykten att någon förening ev. vill hoppa av Alliansen. Det är dock viktigt för de som
hjälper MBA att få veta om klubbarna kommer att stanna kvar. Det är också viktigt att MBA
pratar med de klubbar som spelar i hallen, men som inte är medlemmar och meddelar dessa
hur läget ligger till. Någon ansåg att de klubbar som spelar i hallen, men som inte är
medlemmar i MBA, tar ett större ansvar och hjälper till att rädda hallen och verksamheten.
QUA´s styrelse ska uppmana MBA att ta kontakt med dessa klubbar.

-

Någon medlem tyckte att QUA ska kalla till ett medlemsmöte snarast, och informera ang.
hallens existens samt om QUA ska betala för en extern bokförare. Vi har en komplicerad
redovisning och det behövs inte i en sådan här liten ideell förening. QUA bör även göra en
budget.

-

QUA bör tillsätta en arbetsgrupp som ska hitta intäkter. Styrelsen fick i uppdrag att bilda
denna arbetsgrupp, som ska bestå av medlemmar som inte ingår i styrelsen. Fokus på att alla
hjälper till. Mer krav på medlemmarna.

§ 14

Avslutning

Enligt uppdrag

..................................................................
Birgitta Morau, mötessekreterare

..................................................................
Sven Jönhede, ordförande för stämman

Protokolljusterare

..................................................................
Anders Tapper

..................................................................
Michael Uppström
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Bilaga till originalprotokollet
kallelse
verksamhetsberättelse
resultat- & balansräkning
samt revisionsberättelse
såsom de delgivits medlemmarna vid kallelse
motioner
röstlängd
valberedningens förslag

Närvaroförteckning vid Sällskapet Quatre Boule´s årsmöte 2017-03-30

Anders Tapper
Benny Andersson
Bert Anderberg
Birgit Olsson
Birgitta Morau
Christer Larsson
Christer Svensson
Dennis Paulsson
Erik Nilsson
Ib Christensen
Ing-Marie Andrén
Johnny Persson
Kerstin Larsson
Marianne Lilja Nilsson
Matts Lindén
Michael Nilsson
Michael Uppström
Ninette Hansson
Per Robertz
Per Göran Hansson
Roland Bengtsson
Sven Jönhede
Tommy Ljungkvist
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