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Årsmötesprotokoll Bohuslän-Dals BF 9 september 2017
Verksamhetsåret 2016 – 2017
Protokoll fört vid årsmöte för Bohuslän-Dals BF 9 september 2017

1. Årsmötets öppnande

Kjell Berg öppnade årsmötet.
2. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd

Upprop gjordes, fullmakter godkändes och röstlängd fastställdes.
3. Dagordningens fastställande

Dagordningen godkändes av årsmötet.
4. Val av årsmötesordförande

Till årsmötesordförande valdes Mikael Olsson.
5. Val av årsmötessekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Åke Andersson.
6. Val av justeringsmän

Till justeringsmän jämte ordföranden att justera årsmötesprotokollet valdes:
Mikael Skön
Kent Karlsson
7. Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att mötet varit utlyst inom tidsramen som bestäms av stadgarna.
8. Balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen föredrogs av kassören och godtogs.
9. Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes rubrikvis upp av årsmötesordföranden.
En rättelse gjordes under punkten DM-finalens andraplats för Veteraner. Det skulle
vara Kent Karlsson och inte Kent Larsson.
10.

Revisorernas berättelse

Kassören Kjell Berg läste upp revisorernas berättelse och lade den till
handlingarna.
11.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.
12.

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2018/2019 fastställdes till 70 kronor,
vilket innebär en höjning med 10 kronor.
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13.

Arvoden 2017/2018

Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat, det vill säga 10.000 kronor att
fördelas inom styrelsen.
14.

Ärenden som styrelsen önskade behandla under årsmötet

Spelavgiften kommer att höjas från 200 kronor till 250 kronor per spelare
15.

I stadgeenlig tid inkomna motion

Motionen av Thomas Axenbratt om par-DM bordlades. Styrelsen uppdrogs att
utreda med en enkät om hur stort intresset är att spela finalen i par-DM med
46 brickor med 2 brickor per rond, 69 brickor med 3 brickor per rond eller en
variant av Gröna hissen om 60 brickor med 3 brickor per rond. Den variant som
i så fall förespråkades var en där inget par kommer att möta något annat par
fler än en gång under tävlingen.
16.

Övriga frågor

A Rallypriser delades ut till de som var närvarande. Övriga personer kommer
att få sina priser via ombud.
B Diskussion fördes om huruvida Div. 4 i lag kan spelas i mindre grupper, där
två närstående klubbar skulle kunna få skapa en egen Div. 4 grupp. Inget kom
fram på årsmötet som talade emot det önskemålet. Innehar dock gruppen få
lag kan segraren i gruppen eventuellt tvingas kvala för att gå upp i Div. 3.
C En för sent inkommen motion från Sylve Larsen diskuterades.
17.

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

Årsmötet fastställde antalet ledamöter till 4 stycken och suppleanter till 1 styck
18.

Val av ordförande för Bohuslän-Dals BF

Thomas Axenbratt valdes till ordförande för 1 år.
19.

Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år

Följande personer omvaldes till styrelsen för 2 år: Anna Järup, Ole Jensen och
Frank Andersson. Kjell Berg har ett år kvar på sin mandatperiod
20.

Val av styrelsesuppleant

Till styrelsesuppleant för 1 år valdes Dolf Bergman.
21.

Val av revisorer för 2 år samt 1 revisorsuppleant

Magnus Cassel har ett år kvar på sin mandatperiod.
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Rasmus Gråberg nyvaldes till revisor för 2 år.
Birgitta Wilhelmsson omvaldes till revisorsuppleant för 1 år.
22.

Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

Antalet ledamöter fastställdes till 2.
23.

Val av valberedning

Anders Dellien och Lennart Johansson valdes om till valberedningen.
24.

Hyllningar

Veteran-paret Karl Aldeborg och Kent Karlsson hyllades med acklamation till sin
seger i SM-par Veteran.
SM-lag Veteran-vinnaren Leif Andreasson hyllades likaså.
25.

Årsmötets avslutande
Årsmötesordföranden avslutade årsmötet

Vid protokollet:

_____________________________________________________
Åke Andersson

EJ SIGNERAD ORIGINAL

Årsmötesordförande: _____________________________________________________
Mikael Olsson

Justerare Kent Karlsson: _____________________________________________________

Justerare Mikael Skön:
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