BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från årsmötet 2018-02-19
Plats: Strajk Alley
Närvarande: 54 medlemmar
§1

Mötet öppnas
Vi bjuds på kaffe och smörgås. Därefter hälsas alla hjärtligt välkommen och ordförande
förklarar mötet öppnat.

§2

Mötet stadgeenligt utlyst
Mötet godkänner kallelsen till årsmötet.

§3

Fastställande av röstlängd
Deltagarlista, tillika röstlängd skickas runt till närvarande medlemmar.

§4

Dagordningen godkänns
Dagordningen godkänns.

§5

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

§6

Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare väljs Gunnel Snell Lidberg och Bo Johansson.

§7

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. Kopior på
verksamhetsberättelse var utlagd på borden vid mötet.

§8

Ekonomisk berättelse
Ulla redogör för föreningens ekonomi som ifjol har gått med underskott men är fortfarande
god. Föreningen har haft utgifter för bl a inköp av tröjor. Kopior på årsbokslutet var utlagd
på borden vid mötet.
För närvarande 110 st betalande medlemmar.

§9

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredras. Mötet godkänner denna och berättelsen läggs till
handlingarna. Kopior på revisionsberättelsen var utlagd på borden vid mötet.

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

§ 11

Fastställande av kostnadsersättning
Mötet godkänner oförändrad kostnadsersättning till styrelsen.

§ 12

Styrelsen informerar

Receptionen har bett oss att undvika starka dofter pga allergier.

Matchtröjor ska användas vid tävlingar.

I mån av plats går det bra att slå några slag före träning.

Inga drycker ska stå på bordet vid utkastet.

§ 13
a)

Val av
ordförande nyval för ett år Björn Andreassen

b)

två ledamöter nyval/omval för två år Eva Dahlberg Lindvall och Roger Nyström

c)

två suppleanter nyval för ett år Rolf Norling och Lisa Persson

d)

en revisor nyval för två år Yvonne Karlsson

e)

en revisorssuppleant omval för ett år Majlene Jansson

f)

två ledamöter till tävlingskommitèen omval för två år Björn Andreassen och Roger
Nyström

g)

ledamot för festkommittén omval för två år Solveig Korpiniemi

h)

två lotteriansvarigar omval för ett år Inger Svensson och Kicki Ekbom

i)

tre ledamöter för valberedningen väljs av årsmötet Monika Svalkvist(sammankallande),
Viveka Forsberg och Gun-Mari Lundberg.

§ 14

Inkomna motioner
Inga inkomna motioner

§ 15

Mötet avslutandes
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat
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