Protokoll
fört vid stadgeenligt årsmöte 2018-03-27 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, 32 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 Klas Nilsson och Jan Ohlin 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 7.513,56 samt resultatoch balansräkningen godkändes av mötet. En budget efterfrågades, vilket styrelsen ska
lägga inom kort och skicka ut till medlemmarna.

§7

Revisorernas berättelse
Föredrogs av mötesordföranden Sven Jönhede, godkändes och kunde läggas till
handlingarna.

§8

Över- eller underskott
Årets underskott på 7.513,56 överföres i ny räkning.

§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen ska ha ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
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§ 10

Fastställande av medlemsavgift
350,-, oförändrat.

§ 11

Förslag som väckts av styrelsen och/eller inkomna motioner
Inga förslag från styrelsen har inkommit. Inga motioner från medlemmarna har
inkommit.

§ 12

Val
Stämman beslutar om val till förtroende poster enligt följande:
a) 2 ledamöter för en tid av 2 år: Birgit Olsson (omval) och Christer Larsson
(omval)

§ 13

b)

Fyllnadsval på en ledamot för en tid av 1 år: Kenth Svensson (nyval)

c)

2 suppleanter för en tid av 1 år: Christer Svensson (omval) och vakant.
Valberedningen fick i uppdrag att hitta en suppleant.

d)

1 revisor för en tid av 1 år: Ronnie Sjöberg (omval). Påpekades att revisorn samt
revisorssuppleanten inte behöver vara medlem i klubben.

e)

1 revisorssuppleant på 1 år: Bertil Lampell (omval)

f)

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

g)

1 UK (3 serier samt Svenska Cupen) för en tid av 1 år: Michael Uppström (omval),
som kommer att ta hjälpa av Christer Larsson och Leif Ljungsryd.

h)

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

Övriga frågor

-

Frågan kom upp ang. hallens framtid. MBA saknar en ordförande då nuvarande ordf.
Ninette Hansson inte ställer upp på omval då det endast var 15 personer på MBA:s årsmöte
22/3. MBA ajournerade sitt årsmöte för punkterna 16 A (val av ordförande), B (val av
revisor) och C (val av revisorssuppleant). Extra stämman är måndagen den 9/4 kl. 17.30.

-

MBA har möte onsdagen den 23/3 för att diskutera hallen.

-

MBA har beslutat att det inte får förekomma några möten i caféet när det är aktiviteter i
hallen.

-

Frågan kom upp varför folk lämnat klubben. 16 medlemmar har lämnat. Vi har fått 4 nya
medlemmar. Man bör fråga varför de har lämnat klubben. 7 personer har gått till andra
klubbar. De övriga har slutat spela av en eller annan anledning. Någon menar att QUA inte
tar hand om de nykomna medlemmarna och att fler kommer att lämna. Några nya
medlemmar tyckte att de fått bra hjälp av QUA:s medlemmar och att de trivdes i klubben.
Förslag att alla nya medlemmar får en fadder. Bra förslag. Många anser att det är två läger i
QUA, de som vill spela för sig själva och de övriga. På tisdagarna är som tidigare lottning
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som gäller (10 kr spel). Beslutades att även på onsdagarna ska man lotta spelet om inte UK
vill sätta ihop lag inför seriespel och Sv. Cupen. Spelet börjar 18.00 både tisdag och onsdag.
-

En medlem menade att man bör spela så mycket som möjligt ute på tävlingar, men man bör
ju spela ihop sig inför seriespelet.

-

En medlem menade att det viktigaste är gemenskap och att trivas i klubben.

-

Vad ska vi göra för att få fler medlemmar?

-

Ev. kan UK ta ut trippellag på onsdagar för att träna ihop lag inför seriespelet i sommar.

-

En medlem ansåg att verksamhetsplanen inte säger något. Styrelsens uppgift är att utveckla
den bättre och göra en handlingsplan. Även medlemmar får komma med förslag.

-

En medlem ville ha fler ungdomsverksamheter. MBA anordnade boulespel för ungdomar
under sportlovet. Dock är inget beslutat inför sommaren. Syns vi inte finns vi inte!!

-

Medlemsmöte är beslutat till torsdagen den 5/4 kl. 18.00. Viktigt att alla kommer då det
gäller hallens framtid.

§ 14
Avslutning
Mötesordföranden tackar för visat intresse och tackar de styrelsemedlemmar som avgått.
Ordföranden avslutar årsmötet.

Enligt uppdrag

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

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

Protokolljusterare

…………………………………………..
Klas Nilsson

..................................................................
Jan Ohlin
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Bilaga till originalprotokollet
kallelse
verksamhetsberättelse
resultat- & balansräkning
samt revisionsberättelse - såsom de delgivits medlemmarna vid kallelse
röstlängd
valberedningens förslag
Närvaroförteckning vid Sällskapet Quatre Boule´s årsmöte 2018-03-27
Benny Andersson
Bert Anderberg
Birgit Olsson
Birgitta Morau
Christer Larsson
Christer Svensson
Christian Holm
Dennis Paulsson
Erik Nilsson
Gissele Christensen
Ib Christensen
Ing-Marie Andrén
Jan Ohlin
Johnny Persson
Kenth Svensson
Kerstin Larsson
Klas Nilsson
Kristina Wik
Lilian Karlsson
Lisbeth Källström
Michael Nilsson
Michael Uppström
Ninette Hansson
Palle Olsen
Per Göran Hansson
Roland Bengtsson
Ronny Björkman
Rune Elisson
Sven Jönhede
Terje Nordborg
Tommy Karlsson
Tommy Ljungkvist
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