
Protokoll fört vid årsmötet för Alliansen Varbergs Boulehall 
2019 - 02 - 19 

 
  1. Ordföranden Gösta Bender öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
  2. Årsmötets behöriga utlysande  
 - Kallelse enligt stadgarna vilket godkändes av årsmötet 
  
  3. Dagordningen godkändes av årsmötet 
 
  4. Fastställande av röstlängd/närvarolista 
 - 64 närvarande medlemmar 
 
  5. Val av ordförande för årsmötet 
 - Tore Lindahl, Läjets Boule valdes 
 
  6. Val av sekreterare för årsmötet 
 - Jan-Olof Olsson, Kulknappen valdes 
 
  7. Val av två justerare tillika rösträknare 
 - Per Qvenild och Lars-Gunnar Fast, båda Läjets Boule valdes 
 
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse   
 - Föredrogs av Gösta Bender och godkändes av årsmötet 
 - Ett krav på bättre och säkrare snöröjning remitterades till utegruppen 
 
  9. Resultat- och balansräkning samt beslut om ev vinst 
 - Föredrogs av kassören Bengt Alvhage och godkändes av årsmötet 
 - Beslutades att årets vinst förs över till nästa års räkning 
 
10. Revisionsberättelse 
 - Revisor Jan-Olof Olsson läste upp revisionsberättelsen som   
   godkändes av årsmötet 
 
11. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 - I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet 
   för det gångna verksamhetsåret (bilaga 1) 
 
12. Motioner 
 - Årsmötet har behandlat 4 motioner (bilagor 2 - 4) och beslutat 
   enligt styrelsens förslag (bilaga 5) 
 
13. Förslag från styrelsen 
 - Inga övriga förslag från styrelsen förelåg 



14. Ev. ersättningar för styrelsen, övr. funktionärer och revisorer  
 -  Inga ersättningar utgår 
 
15. Fastställande av budget 
 - Kassören Bengt Alvhage redovisade styrelsens budgetförslag vilket  
   godkändes av årsmötet 
 
16. Fastställande av årsavgift och hallkort 
 - Styrelsens förslag (bilaga 6) godkändes av årsmötet 
 
17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
 - Årsmötet beslutade att respektive medlemsförening får utse en 
    styrelseledamot och en suppleant  
 
18. Val av ordförande för ett år 
 - Efter votering (slutna röstsedlar) valdes Hans Liljegren, Verksvetera- 
   nerna 
 
19. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
 - Mats Peterson, Kulknappen 
 - Per Qvenild, Läjets Boule 
 - Bo Claesson, Derome Boule 
 
 Ordinarie styrelseledamöter som kvarstår ett år: 
 - Hans Liljegren, Verksveteranerna 
 - Britt-Marie Gustavsson, Åskloster Boule 
 - Göran Löfstedt, PRO Boule 
 - Bengt Andersson, SPF Boule (Fyllnadsval) 
 
20. Val av kassör och sekreterare från den nyvalda styrelsen 
 - Till sekreterare valdes Göran Löfstedt, PRO Boule 
 - Kassörsuppdraget är tills vidare vakant 
 
21. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år  
 - Björn Broström, Verksveteranerna 
 - Bo Karlberg, Åskloster Boule 
 - Walter Mörk, PRO Boule 
 - Nils-Emil Lindahl, SPF Boule 
 - Stig Larsson, Kulknappen 
 - Lars-Gunnar Fasth, Läjets Boule 
 - Håkan Henriksson, Derome Boule 
 
22. Val av revisorer för en tid av ett år 
 - Jan-Olof Olsson, Kulknappen 
 - Margaretha Antonsson, Verksveteranerna 



 
23. Val av revisorssuppleant för en tid av ett år 
 - Douglas Adolfsson, Kulknappen 
 
24. Val av valberedning för en tid av ett år 
 - Ulla-Britt Persson, Läjets Boule (Sammankallande) 
 - Stig Andreasson, PRO Boule 
 - Vakant ( kommer att utses av Verksveteranerna) 
 
25. Avslutning av avtackning 
 - Avgående ordföranden Gösta Bender överlämnade ordförande- 
   klubban till den nyvalde ordföranden Hans Liljegren som i sin tur 
   tackade för det förtroende som årsmötet visat honom 
 - Hans Liljegren tackade den avgående kassören Bengt Alvhage och 
   den avgående ordföranden Gösta Bender för allt det fina arbete som 
   båda gjort för Alliansen Varbergs Boulehall. 
 - Mötesordföranden Tore Lindahl avslutade mötet och tackade alla 
   för visat intresse 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
Jan-Olof Olsson 
 
 
 
 
……………………………………..                    ………………………………… 
Per Qvenild      Lars-Gunnar Fasth 
 
 


