BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från årsmötet 2017-02-20
Plats: Strajk Alley
Närvarande: 46 medlemmar
§1

Mötet öppnas
Vi bjuds på kaffe, smörgås och dragning på lotteriet med finfina priser som skänkts av
medlemmarna.
Därefter hälsas alla hjärtligt välkommen och ordförande förklarar mötet öppnat.

§2

Mötet stadgeenligt utlyst
Mötet godkänner kallelsen till årsmötet.

§3

Dagordningen godkänns
§10 punkt 3 ändras till Information om enkäten därefter godkänns dagordningen.

§4

Val av presidium
Till ordförande för mötet väljs Pia Elmgren.
Till sekreterare för mötet väljs Ingrid Hollsten.

§5

Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare väljs Nils Sundberg och Yvonne Karlsson.

§6

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna efter ändring angående
annonser i tidningen Extra och Bodenguiden samt artikel i Bodenguiden.
Kopia på verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse har lagts ut på BPBS
hemsida.

§7

Ekonomisk berättelse
Maj-Lene redogör för föreningens ekonomi som iår har gått med underskott men är
fortfarande god. Föreningen har haft utgifter för bl a reducerad årsavgift för 80+ personer,
och dyrare bussresor.
För närvarande 110 st betalande medlemmar.

§8

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredras. Mötet godkänner denna och berättelsen läggs till
handlingarna.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

§ 10

Styrelsen informerar
 Tröjor; Reducerat pris för tröjorna med 3500,- samt krav på rätt färg vid nyköp.
 B-licens; Roger informerar om medlemskap i Svenska bowlingförbundet. Frågan
tas på nästa styrelsemöte och redovisas på nästa medlemsmöte.
 Pensionärs DM; Anslag finns uppsatt på anslagstavlan.
 Enkät om riksserien; Björn informerar om resultatet på enkäten och enligt
svarsresultatet är medlemmarna nöjda med förändringarna.
Val
Valberedningens förslag

§ 11

a)

Till ordförande omval för ett år Pia Elmgren

b)

Till ledamot omval för två år jan-Erik Svensson

c)

Till ledamot nyval för två år Ulla Sundberg

d)

Till suppleant nyval för ett år Björn Andreassen

e)

Till suppleant omval för ett år Hans Hedström

f)

Till ledamot för festkommittén nyval för två år Sven Matti

g)

Till två ledamöter för lotteriet omval för ett år Inger Svensson och Kicki Ekbom
samt nyval för en ledamot i lotteriet Lisa Persson

h)

Till revisor nyval för två år Alex Karlsson

i)

Till revisorsuppleant nyval för ett år Maj-Lene Jansson

j)

Till ledamöter för valberedningen väljs Christina Sandberg (sammankallande), Lisa
Persson och Viveka Forsberg.

§ 12

Inkomna motioner
Inga inkomna motioner

§ 13

Mötet avslutandes
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Nästa möte styrelsemöte 20 mars kl 14.00
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