Protokoll
fört vid stadgeenligt årsmöte 2011-02-24
inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö
på Bouletoftahallen
Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Ninette Hansson.
Alla närvarande hälsas välkomna.

§1
Fastställande av röstlängd
Beslutas att närvaroförteckning upprättad vid entrén ska gälla som röstlängd. Närvarande
medlemmar, 20 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
Anders Tapper väljs att leda årsmötet samt Birgitta Morau att vara sekreterare för detsamma.
§5
Val av justerare / rösträknare
Stämman väljer Christer Larsson och Per Göran Hansson 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. Överskott 1.189,50. Verksamhetsberättelsen samt resultat- och
balansräkningen godkändes av mötet.
§7
Revisorernas berättelse
Föredrogs av revisorn Ing-Marie Andrén för att därefter med godkännande läggas till handlingarna.
Hädanefter måste det finnas kvitton på allt, bl.a. hotellräkningar, fester.
§8
Beslut om verksamhetsårets över- eller underskott
Årets överskott på 1.189,58 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
350,-, oförändrat.
§ 11
Förslag som väckts av styrelsen och/eller inkomna motioner
Inga motioner.
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§ 12
Kostnadsersättningar
Oförändrat, inga kostnadsersättningar utgår, däremot avtackas alla som haft och genomfört uppdrag
med en middag enligt 2009 års beslut.
§ 13
Val
Stämman beslutar om val till förtroende poster enligt följande:
a) Val av ordförande på 2 år: Ninette Hansson (nyval)
b) 2 ledamöter för 2 år: Birgitta Morau (omval) och Birgit Olsson (nyval)
c) 2 suppleanter på 1 år: Christer Lilja (nyval) och Lennart Kogg (nyval)
d) 2 revisorer på 1 år: Ing-Mari Andrén (omval) och Stig Olsson (omval)
e) 1 revisorssuppleant på 1 år: Per Göran Hansson (nyval). Ing-Marie Andrén
påpekade att det inte är lämpligt att PG Hansson är revisorssuppleant eftersom
hans fru Ninette är styrelsemedlem.
f) 3 ledamöter till valberedningen på 1 år, varav 1 sammankallande: Ronny
Björkman (omval, sammankallande), Martin Lampell (omval) och Anders
Tapper (omval)
g) 1 UK (veteran elitserien samt Svenska Cupen veteran 55+) på 1 år: Anders
Tapper (omval)
1 UK (övriga klasser) på 1 år: Christer Lilja (nyval)
h) Festkommitté på 1 år: Birgit Olsson (omval) och Ronny Björkman (omval)
§ 14

Övriga frågor

• Anders tycker att vi ska ha de övriga frågorna innan årsmötet nästa år.
• Ninette meddelade att MBA haft möte, ska startas en projektgrupp ang. skötsel av hallen,
caféet. Komma med förslag hur man kan göra hallen och caféet trevligare. Gäller inte
verksamheten. I projektgruppen ska ingå 1-2 personer från klubbarna, några som har ett
engagemang. Lämna namn inom några veckor.
• Mycket diskussion ang. kylan i hallen. För kallt i hallen, ca 9o. MBA betalar 50% och
Spårvägen 50% av värmen. 2 fläktar är för lite. Filtren ska bytas, men ej gjort. Det är Malmö
stad som ansvarar för byggnaden. Förr betalade Malmö stad, men MBA har gjort en
överenskommelse med Spårvägen. Någon tyckte vi skulle ställa krav på att betala lägre
hyra, eftersom det är för kallt. Någon tyckte vi skulle få inträdelseavgiften tillbaka, göra en
protestlista.
• Det är för lite folk på tävlingarna för att det är för kallt. Vad gör MBA? Protokoll från
MBA? Svar: Alla klubbar har en representant, som får all information.
• Någon undrar varför vi betalar 700,- i årskort, när andra klubbar tar 400,- resp. 450,-.
Svar: vi har betydligt högre kostnader för hallen än andra klubbar. Avgiften borde kanske
sänkas, eventuellt få fler folk till hallen.
•

Diskussion ang. tävlingar. För lite tävlingar i hallen, inga öppna tävlingar. Förslag när vi har
en damtävling borde det även vara en tävling i en annan klass. Svar: Alla tävlingar måste
sanktioneras. MBA sökt många tävlingar, men endast fått några tilldelade. Förbundet
bestämmer. Styrelsen har reagerat på antalet tävlingar.

•

Någon vill kunna komma ner i hallen på helgen för att träna. Det går bra om man frågar
någon i styrelsen och får låna nyckeln. Måste betala inträdelseavgift och städa efter sig.

•

QUA har 1 röst i MBA´s styrelse (alla klubbar har en MBA-representant)
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•

Någon frågade vem som bestämt öppettiderna. Om hallen ska utvecklas bör hallen eventuellt
vara öppet på helgerna. Förr var det stängt på fredagarna för att göra vid banorna och göra
inköp, men det är ändrat.

•

Diskussion ang. MBA´s styrelse som många är missnöjda med. Vad händer när Jan-Erik inte
jobbar längre? För tillfället (då Jan-Erik är sjuk) står personer från alla klubbar på
vardagarna. PRO borde även ha skyldigheter, inte bara rättigheter. PRO ingår i MBA, borde
stå i caféet och ta sitt ansvar.

•

Förfrågan från MBA om att arrangera seriespelet i augusti. Måste finnas en projektansvarig,
bollen ligger hos MBA. Styrelsen menar att det inte finns många personer kvar som kan
hjälpa till, då det går Seriespel i 3 klasser samtidigt. QUA tjänar på att Elitlaget slipper åka
långt och bo på hotell. MBA sökt tävlingen och får ansvara för det.

•

Anders tycker vi borde söka ett DM. Tjänar pengar på det.

•

Ev. ska vi ha en interntävling, men någon måste ansvara för den.

•

Anders fick mycket beröm för träningstävlingen i lördags. Bra arrangemang.

§ 15
Avslutning
Mötesordföranden tackar för visat intresse, tackar styrelsen och medlemmarna och avslutar årsmötet
med att önska den nya ordföranden och styrelsen lycka till.

Enligt uppdrag

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

.................................................................
Anders Tapper, ordförande för stämman

Protokolljusterare

..................................................................
Christer Larsson

.................................................................
Per Göran Hansson

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 2010-02-25

Anders Tapper
Birgit Olsson
Birgitta Morau
Björn Hansson
Christer Larsson
Christer Lilja
Erik Nilsson
Gunnel Hansson
Hans Nilsson
Ing-Marie Andrén
Jan-Erik Fhärm
Kennet Larsson
Kerstin Larsson
Martin Lampell
Ninette Hansson
Per Göran Hansson
Robin Carlsson
Ronny Björkman
Stig Ohlsson
Yngve Evaldsson
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