
VARBERGS BOULEKLUBB PROTOKOLL
KULKNAPPBN Sammanträdesdatum
Årsmötet 2022-02-22

Tid: 17.30-18.30

Plats: Boulodromen

Närvarande: Berny Andersson, Inger Andersson, Ronnie Apelqvist, Lennart
Bengtsson, Sven-Arne Bengtsson, Per Berntsson, Arne Blomfelt, Ann-
Britt Carlsson, Gert-Åke Carlsson, Leif Carlsson, Arne Dyberg, Hans
Eric s son, Christer Gunnars son, Lena Hj almars son, Lennart lngeltun,
Kenneth Johansson, Lennart Johansson, Stig Johansson, Pia Johnsson,
Lennart Karlsson, Lasse Lothsson, Walter Mörk, Inger Nygren, Birgitta
Olausson, Jan-Olof Olsson, Ulla Olsson, Mats Peterson, Igor Rychlik,

#lffil*:|}, 
Iars-Enk Rydberg, christer sandberg, Berit sj öberg,

§ 1 Öppnande Ordftiranden Mats Peterson hälsar de närvarande välkomna och forklarar
årsmötet öppnat.

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd
Mats Peterson förrättar ett upprop efter medlemslistan och konstaterar atl
33 medlemmar är närvarande. Röstlängden fastställes därefter.

§ 4 Fråga om mötetlft5;:J,i::[äit*, 
*0r., utrysts på det siitt som stadgan roreskriver.

§ 5 Dagordning Årsmötet beslutar att godkänna den utsända dagordningen.

§ 6 Val av ordförande och sekreterare fiir mötet
Valberedningen foreslår Mats Peterson till mötesordforande och Christer
Sandberg till mötessekreterare.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens ftirslag.

§ 7 Justerare Till att justera årsmötesprotokollet utser Årsmötet Hans Ericsson och
Lennart Johansson.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Årsmötet beslutar att godkänna och därmed lägga styrelsens
verksamhetsberättelse till handlingama.
Kassören Jan-Olof Olsson foredrar resultat- och balansräkningen.
Årsmötet beslutar att godkänna resultat- och balansräkningen.

§ 9 Revisorernas berättelse
Mötesordforanden läser upp revisionsberättelsen i vilken revisorerrna
foreslår att styrelsen beviljar styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret
202r.



§ 10 Ansvarsfrihet Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret
2021.

§ 11 Verksamhetsplan
Styrelsen lämnade i februari ett förslag till Verksamhetsplan.
Årsmötet beslutar att antaden föreslagna den föreslagna
Verksamhetsplanen.

§ 12 Budget Styrelsen har lämnat ett forslag till budget fff 2022 som föredras av Jan-
Olof Olsson.
Årsmötet beslutar att godkänna fcirslaget.

§ 13 Fastställande av medlemsavgift
Kassören Jan-olof olsson föreslår att medlemsavgiften för 2021 ska vara
oföriindrad d.v.s. 20 kr för medlemmar under upp till och med l8 år och
200 kr fcir övriga.
Årsmötet beslutar i enlighet med kassörens förslag.

§ 14 Val a) ordftirande
Valberedningen föreslår Mats Peterson till ordftirande för en tid av ett år.
Årsmötet beslutar attväliaMats Peterson till ordförande ft)r en tid av
ett år.

b) ledamöter
Årsmötet beslutar att välja Jan-Olof Olsson, Ann-Britt Carlsson och
Arne Dyberg ledamöter i styrelsen för en tid av tvä är.
c) revisorer
Valberedningen ftireslår Ulf Lindell och Arne Blomfeldt till revisorer ftir
en tid av ett är.
Årsmötet beslutar att utse Ulf Lindell och Arne Blomfeldt till revisorer
för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Kristofer Hirverud till revisorsuppleant ftir en
tid av ett år.

Årsmötet beslutar att utse Kristofer Hirverud till revisorssuppleant för
en tid av ett år.

d) två representanter till styrelsen i Alliansen Varbergs boulehall.
Årsmötet beslutar att till Alliansens Varberg Boulehall valberedning
föreslå att Mats Peterson väljs till ordingarie ledamot i alliansens styrelse
för en tid av två år samt Stig Larsson till ersättare för en tid av ett år.
fe Valberedning
Årsmötet beslutar att Lennart Bengtsson, Berit Sjöberg, Walter Mörk
och Christer Gunnarsson med Lennart Bengtsson som sammankallande
ska utgöra Kulknappens valberedning under det kommande
verksamhetsaret.

§ 15 Motioner En motion från Christer Gunnarsson har inkommit.
Årsmötet 20190226\ämnade undertecknad en motion om att
styrelseprotokollen inkl ekonomirapporten skulle läggas ut på nätet.

Svaret var då, när hemsidan får en inloggning for bara medlemmar. Det
har nu gått tre år och ingenting har hänt. För närvarande iir det bara

styrelsen, 6 personer, som har information om ekonomin. Som medlem



§ 16 Övriga frågor

§ 17 Avslutning

bör man ha tillgång till den information.
om man nu inte kan lösa med inloggning så foreslår jag att man skickar
protokollen via mail .

Med vänlig hälsning,
Christer G.unnarsson

Styrelsens kommentar och forslag till beslut:

styrelsens protokollen läggs ut på hemsidan, där finns samtliga protokoll
från styrelsen sedan flera år tillbaka.

Tankar på att en medlemssida med inloggning på vår hemsida har funnits
men det har inte varit en prioriterad uppgift. Riksidrottsforbundet har
meddelat att idrottonline, där vi idag har vår hemsida, inte kommer att
finnas kvar efter den siste december 2022, sä ny satsningar pä att
forbättra hemsidan är inte aktuella just nu. vad som kommer att hända
med landess bouleklubbars hemsidor efter den datumen är en fråga som
nu handläggs på forbundsnivå.

Protokollen som läggs ut på hemsidan kan läsas av alla. Därfor rensas
protokollen på uppgifter om de delar av klubbens ekonomi som inte är
offentliga.

Klubbens medlemmar har alltid möjlighet att fräga kassören eller någon
annan styrelseledamot om de uppgifter i protokollen som',maskats',.

Kassören ger två gånger om året en utforlig presentation av klubbens
ekonomi på medlemsmöten.

Med hänvisning till ovanstående foreslår styrelsen Årsmötet att besluta
att motionen ska anses besvarad.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens ftirslag.

Inga övriga frågor är anmälda.

Möte s ordforanden Mats Peterson forklarar Årsmötet avslutat.

Justeras o\
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Vid protokollet

hrister Sandberg

Mats Peterson Hans Ericsson


