
BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 
  

Protokoll från årsmötet 2019-02-18 

Plats: Strajk Alley 
Närvarande: 41 medlemmar 

  

§ 1 Mötet öppnas 

 Vi bjuds på kaffe och smörgås . 
Ordförande Björn Andreassen hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar 

mötet  öppnat. 

Därefter håller ordförande en parentation över de medlemmar som avlidit 
under året 2018, Margareta Häggström, Yvonne Karlsson och Bo Öberg 

och vi hedrar dem med en tyst minut. 

 

§ 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 Björn Andreassen. 
Till sekreterare för mötet väljs Eva Dahlberg-Lindvall. 

 

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare 
 Till justerare och rösträknare väljs Jan-Erik Svensson och 

Gunnel Snell-Lidberg. 

 
§ 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 Maj-Lene Jansson. Mötet godkänner 

denna och berättelsen läggs till handlingarna. 
 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 

§ 11 Fastställande av kostnadsersättning 

 Kostnadsersättningen är oförändrad. 
 

§ 12 Styrelsen informerar 

 Styrelsen påminner om ordningsregler före och under träning. 

 
 

 



§ 13 Val av: 

 Valberedningens förslag 

 
a) Till ordförande omval för ett år Björn Andreassen. 

 

b) Två styrelsemedlemmar för en tid av två år: 
Ulla Sundberg och Jan-Erik Svensson. 

 

c) Två suppleanter för en tid av ett år: 

Rolf Norling och Lisa Persson. 
 

d) En revisor för en tid av två år: 

Alex Karlsson 
 

e) En revisor för en tid av ett år (fyllnadsval): 

Pia Elmgren. 
 

f) En revisorssuppleant för en tid av ett år: 

Maj-Lene Jansson. 

 
g) En ledamot till tävlingskommitén en tid av två år: 

Jan-Erik Svensson. 

 
 

h) En ledamot till festkommitén för en tid av två år: 

Sven Matti. 

 
 

i) Två lotteriansvariga för en tid av två år: 

Inger Svensson och Kicki Enbom. 
 

j) Tre ledarmöten till valberedningen för en tid av ett år, 

varav en sammankallande: 
Tommy Lundberg (sammankallande), Gösta Lindgren och 

Gunvor Strand. 

 

§ 14 Inkomna motioner 
 Inga inkomna motioner 

 

§ 15 Mötet avslutandes 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

    

 

 
 

 

                                              Vid protokollet                                                               

 

.                                             ................................                                   ................................... 

                                                   Eva Dahlberg-Lindvall                                    Björn Andreassen- orbHenriksson 

                                                        sekreterare                                                          ordförande 

 

 



                                                   Justeras 

 

 

                                                  ...................................                                         ........................................ 

                                                 Gunnel Snell-Lidberg                                          Jan-Erik Svensson 

 

 

 


