Protokoll
fört vid stadgeenligt årsmöte 2019-03-28 inom
Sällskapet Quatre Boule i Malmö
på Bouletoftahallen

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Christer Larsson.
Alla närvarande hälsas välkomna.

§1
Fastställande av röstlängd
Beslutas att närvaroförteckning upprättad vid mötet ska gälla som röstlängd. Närvarande
medlemmar, 16 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 Kerstin Larsson och Bill Jakobsson 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 4.537,00. Verksamhetsberättelsen samt resultatoch balansräkningen godkändes av mötet.
§7
Revisorernas berättelse
Föredrogs av mötesordföranden Sven Jönhede, godkändes och kunde läggas till handlingarna.
§8
Beslut om verksamhetsårets över- eller underskott
Årets underskott på 4.537,00 överföres i ny räkning.
§9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen ska ha ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
§ 10
Fastställande av medlemsavgift
350,-, oförändrat.
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§ 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) 1 ordförande för en tid av 2 år: Sven Jönhede (nyval)
b) 2 ledamöter för en tid av 2 år: Birgitta Morau (omval) och Christer Svensson
(omval)
c) Fyllnadsval på en ledamot för en tid av 1 år: Michael Uppström (nyval)
d) Fyllnadsval på en ledamot för en tid av 1 år: Kerstin Uppström (nyval)
e) 2 suppleanter för en tid av 1 år: Benny Andersson (nyval) och Bert Anderberg
(nyval).
f) 1 revisor för en tid av 1 år: Ronnie Sjöberg (omval).
g) 1 revisorssuppleant på 1 år: Bertil Lampell (omval).
h) 1 ledamot på 1 år till MBA: Christer Svensson (nyval).
i) 1 suppleant på 1 år till MBA: Terje Nordborg (nyval).
j) 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, varav en sammankallande:
Ronny Björkman (omval, sammankallande) och Michael Nilsson (omval) och
Torbjörn Petersson (nyval).
k) 1 UK (3 serier samt Svenska Cupen) för en tid av 1 år: Michael Uppström
(omval), som kommer att ta hjälp av Christer Larsson.
l) Festkommitté för en tid av 1 år: Kerstin Larsson (omval), Kerstin Uppström
(omval) och Ronny Björkman (omval).
§ 13

Avslutning
Mötesordföranden tackar för visat intresse och tackar de styrelsemedlemmar som
avgått. Då Birgit Olsson har varit med i styrelsen sedan 2009 avtackades hon med en
liten present (presentkort). Förre ordföranden Roland Bengtsson som varit i styrelsen
sedan 2012 kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.
Ordföranden avslutar årsmötet.

§ 14

Övriga frågor
Christer Larsson uppmanar och vädjar till alla att hjälpa till mer, det är inte bara
styrelsen och några till som ska göra allt. På våra egna tävlingar tjänar QUA en hel
del pengar, men alltid samma folk som ställer upp.
En medlem sa att styrelsen skulle gjort en lista på kvällspass och cafépassen dagtid,
men styrelsen tyckte fortfarande att medlemmarna skulle få chansen att skriva upp sig
själva.
Att komma och träna på tisdagarna är viktigt för medlemmarna, bra för
sammanhållningen. En medlem sa att han är positiv till tisdagarna. Bättre än förr. De
gamla medlemmarna måste vara mentorer till nya medlemmar.
På onsdagarna är det lite folk som tränar. Alla borde spela ihop sig inför tävlingar. En
medlem tycker att QUA-medlemmarna ska spela mer med varandra på tävlingar.
En medlem menar att ska man vara med i seriespelet i sommar ska man komma och
träna på onsdagar om UK säger detta. Annars kan man inte vara med i seriespelet.

-

-

-

-

Sällskapet Quatre Boule, Malmö, org.nr. 802441-23

-

Svårt att få fler medlemmar när vi inte har någon öppen klass. Svårt att värva ungdomar.
KM, endast 16 personer anmält sig. 2 personer till anmälda sig på mötet.
Tackar Bill Jakobsson för att han tagit hand om hemsidan. Gör detta mycket bra.
MBA anställt en kvinna som arbetar dagtid måndag-onsdag. Var 3:e torsdag är det QUA
som ska bemanna. Svårt att få folk till detta.
MBA kommer att arrangera DM i år. Stora DM 30/5-2/6. Lilla DM 8/6-9/6. SsBF vill ha
5 personer/dag hela dagen som ska hjälpa till.
Kenth Svensson, ordf. i MBA har gjort mycket för hallen, tävlingar, torsdagsboule, After
Work.
QUA har fått en sponsor, Måla i Skåne, som kommer till hallen i maj och som kommer att
generera en del pengar.
En del är intresserade av bouleresor. Ev. kommer Kenth att ordna en resa till Frankrike
2020. Bjuda in andra klubbar.
SM i Linköping v. 29. Rum finns. Information kommer att sättas in i QUAs pärm.
Vårfest 1/5 i Katrinetorp. 12.00-17.00. Ca 2.000 personer kommer dit. QUA och FJÄ
anmält att vi vill hjälpa till och visa lite boule. Styrelsen ska ta material och informera om
att alla kan spela i hallen. Ev. ha ett öppet hus i hallen.

Enligt uppdrag

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

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

Protokolljusterare

…………………………………………..
Kerstin Larsson

.................................................................
Bill Jakobsson

Bilaga till originalprotokollet
kallelse
verksamhetsberättelse
resultat- & balansräkning
samt revisionsberättelse
såsom de delgivits medlemmarna vid kallelse
röstlängd
valberedningens förslag
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Närvaroförteckning vid Sällskapet Quatre Boule´s årsmöte 2019-03-28

Benny Andersson
Bert Anderberg
Bill Jakobsson
Birgit Olsson
Birgitta Morau
Christer Larsson
Ing-Marie Andrén
Kenth Svensson
Kerstin Larsson
Klas Nilsson
Lisbeth Källström
Michael Nilsson
Ronny Björkman
Sven Jönhede
Terje Nordborg
Tommy Ljungkvist
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