
ALLIANSEN - VARBERGS BOULEHALL PROTOKOLL

ÅRSMÖTET Sammanträdesdatum
2022-03-30

PROTOKOLL FÖRT VID ALLIANSENS - VARBERGS BOULEHALL ÅRSMÖTE
ONSDAGEN DEN 30 MARS 2022

Plats: Boulodromens café

Tid: 17.00 – 17.45

Närvarande: Derome Boulesällskap
Mats-Ove Alexandersson, Bengt-Erik Andersson, Hans Ericsson, Bengt-
Åke Ivarsson, Karl-Göran Johansson, Florence Lind. /6 närvarande
Varbergs Bouleklubb - Kulknappen
Sven-Arne Bengtsson, Arne Dyberg, Christer Gunnarsson, Kenneth
Johansson, Stig Larsson, Lars Mauritsson, Jan-Olof Olsson, Christer
Sandberg /8 närvarande
Läjets Boule
Hans Bredberg, Ulla-Britt Persson, Per Qvenild, Marika Svensson 
/4 närvarnade
PRO
Mona Britt Elvesson, Svenolof Johansson, Anna Larsson, Manne Nylin,
Bente Nylin, Kristina Ohlsson, Ellinor Olsson, Lennart Olsson, Ingemar
Svensson /9 närvarande
Föreningen Verksveteranerna
Anders Andersson, Margaretha Antonsson, Björn Broström, Christina
Eriksson, Ingemar Eriksson, Olle Fransson, Olle Hällqvist, Kerstin
Johansson, Gunvor Karlsson, Kurt Karlsson, Hans Liljegren, Inger
Liljegren, Mayenne Tyrbo /13 närvarande
Åskloster
Bo Karlberg /1 närvarande

Totalt 41 närvarande

§ 1 Öppnande Alliansens ordförande Bo Karlberg hälsar de närvarande välkomna och
förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer
Årsmötet väljer Bengt-Åke Ivarsson till mötesordförande och Christer
Sandberg till mötessekreterare.
Årsmötet väljer Christer Gunnarsson och Björn Broström till att justera
protokollet samt att fungera som rösträknare.



§ 3 Prövning av att mötets behörighet
Årsmötet finner att kallelsen till årsmötet gått ut i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av dagordningen
Årsmötet fastställer dagordningen.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Årsmötet konstaterar att antalet närvarande vid mötet är 41 och att
stadgan säger att ingen förening får ha mer än 1/5 av det totala
röstantalet, vilket innebär att det maximala antalet röster för varje
medlemsförening vid årsmötet är 8.
Årsmötet fastställer röstlängden.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden uppmanar de närvarande att läsa igenom
verksamhetsberättelsen.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och att
lägga densamma till handlingarna.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning
Alliansens kassör Per Qvenild föredrar och kommenterar resultat- och
balansräkningen.
Årsmötet beslutar att godkänna resultat- och balansräkningen.

§ 8 Revisionsberättelsen
Revisorn Jan-Olof Olsson läser upp revisionsberättelsen och föreslår
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.

§ 10 Fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer
Årsmötet beslutar att som tidigare år  ingen ersättning ska utgå till
styrelsen och revisorerna.

§ 11 Fastställande av årsavgift
Styrelsen föreslår att årsavgiften för medlemsföreningarna ska vara
oförändrad, d.v.s. 1000 kr per medlemsförening.



§ 12 Behandling av förslag från styrelsen om ändring av stadgan
Styrelsen föreslår att följande läggs till sist i stadgans § 5:
- - -
Styrelsen består av kvinnor och män.
Varje medlemsförening utser en ordinarie ledamot och en suppleant inför
årsmötet. Dessa ligger till grund för valberedningens nomineringar till
styrelsens ordförande, kassör och sekreterare. Övriga väljs av årsmötet
in i styrelsen som ledamöter.
Om valberedningen bland föreningarnas utsedda ledamöter inte kan
finna lämplig eller villig ordförande, kassör eller sekreterare skall den
föreslå inval av ytterligare en ledamot, medlem i någon av alliansens
föreningar, för en av dessa poster.
Antalet ordinarie styrelseleamöter blir detsamma som antalet
medlemsföreingar i Alliansen plus i förekommande fall ytterligare en.
- - -
Ull-Britt Persson med instämmande av Bo Karlberg föreslår att den
ledamot som eventuellt väljes in utöver dem som medlemsföreningarna
utsett ska väljas på 1 år. 
Årsmötet beslutar att bifalla Ulla-Britt Perssons tilläggsförslag.

Årsmötet beslutar enhälligt att § 5 i stadgan ska ha följande lydelse:

§ 5 Styrelse
Styrelsen leder Alliansens verksamhet och svarar för dess ekonomi.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt ett arbetsutskott (AU).
Styrelsen utser firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Varje ordinarie ledamot har en röst i styrelsen.
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.
Varje medlemsförening utser en ordinarie ledamot och en suppleant inför
årsmötet. Dessa ligger till grund för valberedningens nomineringar till
styrelsens ordförande, kassör och sekreterare. Övriga väljs av årsmötet in
i styrelsen som ledamöter.
Om valberedningen bland föreningarnas utsedda ledamöter inte kan finna
lämplig eller villig ordförande, kassör eller sekreterare skall den föreslå
inval av ytterligare en ledamot, medlem i någon av alliansens föreningar,
som väljes på ett år för en av dessa poster.
Antalet ordinarie styrelseleamöter blir detsamma som antalet
medlemsföreingar i Alliansen plus i förekommande fall ytterligare en.

Årsmötet förklarar denna paragraf omedelbart justerad.

§ 14 Val av ordförande
Valberedningen föreslår att Mats Peterson väljes till orförande för en tid
av 1 år. 
Årsmötet väljer Mats Peterson till ordförande för Alliansen i ett år.

§ 15 Val av sekreterare och kassör
Valberedningen föreslår Margaretha Antonsson till sekreterare för en tid
av 1 år.
Årsmötet väljer Margaretha Antonsson till styrelsens sekreterare för en
tid av 1 år.
Kassören Per Qvenild har 1 år kvar på sin mandatperiod.



§ 16 Val av styrelseledamöter
PRO har utsett Torsten Paulsson, Åskloster Bo Karlberg och Föreningen
Verksveteranderna Olle Hällqvist till att ingå i styrelsen under 2 år.
Valberedningen föreslår årsmötet att välja dessa.
Årsmötet väljer Torsten Paulsson, Bo Karlberg och Olle Hällqvist till
ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

§ 17 Val av suppleanter i styrelsen
Valberedningen har mottagit följande nomineringar till suppleanter i
styrelsen för en tid av 1 år:
Stig Larsson, Kulknappen, Marika Svensson, Läjets Boule, Kenneth
Johansson Föreningen Verksveteranerna, Rigmor Granath, Åskloster IF
Boule, Sven-Olof Johansson, PRO och Bengt-Erik Andersson Derome
Boule.
Valberedningen föreslår att dessa sex personer väljes till suppleanter i
styrelsen för en tid av 1 år.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att Jan-Olof Olsson väljes till revisor för en tid
av 1 år.
Årsmötet beslutar att utse Jan-Olof Olsson till revisor för en tid av 1 år.

Valberedningen föreslår att Douglas Adolfsson väljes till
revisorssuppleant  för en tid av 1 år.
Årsmötet beslutar att utse Douglas Adolfsson till revisorssuppleant för en
tid av ett år.

Årsmötet uppmanar valberedningen att hitta förslag till ytterligare en
revisor som kan väljas på nästa medlemsmöte.

§ 19 Val av valberedning
Årsmötet väljer Ulla-Britt Persson, Mayenne Tyrbo och Christer
Sandberg till att ingå i valberedningen under det kommande
verksamhetsåret och utser Ulla-Britt Persson till sammankallande.

§ 20 Behandling av motioner.
Inga motioner har lämnats in.

§ 21 Beslut rörande vinstens disponering
Årsmötet beslutar att överföra årets vinst till det kommande årets
räkenskaper.

§ 22 Övriga frågor a) Padelhallen
En fråga om hur det går med Tennisklubbens ansökan om att få bygga en
paldelhall på de norra utebanorna ställs. Christer Sandberg berättar att
Länsstyrelsen avslagit överklagandena från Alliansen och från
Kulknappen/Verksveteranerna samt att tennisklubbens ordförande sagt
att byggandet av någon padelhall inte längre är aktuellt men att man
istället planerar för en utbyggnad av Lejonhallen med ytterligare en
tennisbana. Blir det verklighet kommer de norra utebanorna att tas i
anspråk.



b) Dörröppnare
En fråga om det blir någon dörröppnare på huvudingången. Bo Karlberg
upplyser om att styrelsen undersökt kostnaden och att en bidragsansökan
är på gång.

c) Arbetsgrupperna
Ulla-Britt Persson uppmanar sekreterarna i medlemsföreingarna att
rapportera till styrelsen och hemsidesansvarig om vilka som är deras
representanter i Alliansens olika arbetsgrupper.

§ 23 Avslutning Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet  Justeras

Christer Sandberg Bengt-Åke Ivarsson, mötesordförande

Christer Gunnarsson Björn Broström


