
BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

  

Protokoll från årsmötet 2022-02-17 

Plats: Strajk Alley 

Närvarande: 33 medlemmar 

  

§ 1 Mötet öppnas 

 BPBS medlemmar bjuds på kaffe och smörgåsar. 

Vice ordföranden Roger Nyström hälsar alla hjärtligt välkomna och 

förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Mötet stadgeenligt utlyst 

 Mötet godkänner kallelsen till årsmötet. 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

BPBS närvarolista till årsmötet i kryssas. 

  

§ 4 Dagordningen godkänns 

 Dagordningen till årsmötet godkänns. 

 

§ 5 Val av presidium 

 Till ordförande för mötet väljs Pia Elmgren. 

Till sekreterare för mötet väljs Eva Dahlberg-Lindvall. 

 

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare 

 Till justerare och rösträknare väljs Marianne Selberg samt 

Maj-Lis Enström. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelse 

 Verksamhetsberättelsen godkänns. 

Kopia på verksamhetsberättelsen finns sen tidigare ute på BPBS 

hemsida. 

 

§ 8 Ekonomisk berättelse 

 Ulla Sundberg redogör för föreningens ekonomi som godkänns. 

 

§ 9 Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen föredras av Pia Elmgren. Mötet godkänner denna 

och berättelsen läggs till handlingarna. 

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

 

§ 11 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

Inkomna motioner 

Inga inkomna motioner. 

 

§ 12 Fastställande av kostnadsersättning 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsersättningen höjs från 5000 kronor till 10 000 kronor som 

godkänns. 

 

 

 

 

 



§ 13 

 

Styrelsen informerar 

a) Per-Arne Öhman informerade om hemsidan www.laget.se,.  
Hemsidan är helt anpassad för idrottsföreningar. Styrelsen behandlar 

frågan om hemsidan och beslutar om föreningen ska använda den. 

Förslag från Eva Dahlberg-Lindvall, om styrelsen beslutar använda 

hemsidan bör styrelsen utbilda/informera medlemmarna hur man 

använder sidan på exempelvis ett medlemsmöte. 

 

b) Ulla Sundberg informerade att anmälningsavgiften till DM i Älvsbyn 

måndag den 21 mars är 300 kronor.  

  

 

§ 14 Val av: 

 Valberedningens förslag 

 

a) Till ordförande omval för ett år Björn Andreassen. 

 

b) Två styrelsemedlemmar för en tid av två år: 

Per-Arne Öhman och Lisa Persson. 

 

c) Två suppleanter för en tid av ett år: 

Monika Svalkvist och Kent-Ove Andersson. 

 

d) En revisor för en tid av två år: 

Pia Elmgren. 

  

e) En revisorssuppleant för en tid av ett år: 

Yvonne Åhl. 

 

f) Två ledamöter till tävlingskommittén en tid av två år: 

Tony Gustavsson och Björn Andreassen. 

 

g) 

 

 

h) 

Två ledamöter till festkommittén för en tid av två år: 

Vakant. 

 

En ledamot till festkommittén för en tid av ett år: 

Vakant. 

 

i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) 

Tre ledarmöten till valberedningen för en tid av ett år, 

varav en sammankallande: 

Årsmötet föreslog sittande valberedning Gunvor Strand 

(sammankallande), Viljo Pääjärvi och 

Stina Lundbäck. 

Ingen i valberedningen var tillfrågade och Stina och Viljo var ej 

närvarande på årsmötet. Gunvor Strand valdes till sammankallande. 

Gunvor kollar med de två övriga föreslagna personerna i valberedningen 

och återkommer till styrelsen.  

 

En lotteriansvarig för en tid av två år: 

Gunnel Snell-Lidberg. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.laget.se/


§ 15 Mötet avslutandes 

Ordföranden avtackade avgående Roger Nyström-vice ordförande,  

Eva Dahlberg-Lindvall-sekreterare, Inger Svensson-lotteriansvarig, 

Eva och Sven Matti och Lars Lundström-festkommittén. 

Vice Ordförande Roger Nyström tackade Ordförande Pia Elmgren för att 

genomfört mötet alldeles galant. 

 Ordförande Pia Elmgren tackar för visat intresse och förklarar mötet 

avslutat. 

    

 

 

  Vid Protokoll 

 
   
 
  ………………………………………  …………………………………. 
  Eva Dahlberg-Lindvall  Pia Elmgren 
  Sekreterare   Ordförande 
 
 
  Justerare 
 
 
 
  …………………………………….  ………………………………… 
  Marianne Selberg  Maj-Lis Enström 
 


