
BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 
 

   Protokoll från årsmötet 2016-03-03 

 Plats: Strajk Alley 
Närvarande: 46 medlemmar 

 

  § 1 Mötet öppnas 
 Vi bjuds på kaffe med tårta och ett lotteri med finfina priser som skänkts av medlemmarna.  

Därefter hälsas alla hjärtligt välkommen och ordförande förklarar mötet  öppnat. 

 

§ 2 Parentation 
 För att minnas våra bortgågna medlemmar, Ulla-Britt Forslund, Åke Lidberg och Helena 

Lindholm tänder ordföranden ljus och vi hedrar de bortgågna med en tyst minut. 

 
§ 3 Mötet stadgeenligt utlyst 

 Mötet godkänner kallelsen till årsmötet. 

 

§ 4 Dagordningen godkänns 
 Befintlig dagordning godkänns. 

 

§ 5 Val av presidium 
 Till ordförande för mötet väljs Torbjörn Henriksson. 

Till sekreterare för mötet väljs Ingrid Hollsten. 

 
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare 

 Till justerare och rösträknare väljs Nils Sundberg och Lennart Klockare. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelse 
 Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. 

Kopia på verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse delas ut till närvarande 

medlemmar. 
 

§ 8 Ekonomisk berättelse 

 Maj-Lene redogör för föreningens ekonomi som är god. Föreningen har haft utgifter bl a 

för resor, hjärtstarter och dataprogram.  
För närvarande 114 st betalande medlemmar. 

 

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

handlingarna. 

 
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 

 

§ 11 Fastställande av kostnadsersättning 
 Mötet beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad ersättning för år 2016 

 

 
§ 12 Val  

Valberedningens förslag 

 
a) Till ordförande omval för ett år Pia Elmgren 

 

b) Till ledamöter omval för två år Roger Nyström och Ingrid Hollsten 



 

c) Till suppleanter val för ett år Torbjörn Henriksson och Hans Hedström 

 
d) Till revisor omval för två år Majlis Enström 

 

e) Till revisor fyllnadsval för ett år Ulla Sundberg 
 

f) Till revisorssuppleant omval för ett år Alex Karlsson 

 

g) Två tävlingsledamöter val för två år Björn Andreasson och Roger Nyström 
 

h) En tävlingsledamöter val för ett år Ulla Sundberg 

 
i) Till ledamot för festkommittén omval för två år Clary Lennerö (sammankallande) 

 

j) Till ledamöter för varulotteriet omval för ett år Inger Svensson och Kicki Enbom  
 

 Till ledamöter för valberedningen väljs Christina Sandberg (sammankallande), Lisa 

Persson och Inger Klockare 

 
§ 13 Inkomna motioner 

 Inga inkomna motioner 

 
 Mötets avslutande 

 Blommor eller presentkort delas ur till de som lämnat sina poster i föreningen av 

ordförande. De som får ta emot blommor är Yvonne Karlsson, Lena Johansson, Margareta 

Häggström, Elis Gustavsson.  
De som får ta emot presentkort är Roger Nyström för utmärkt organiserat PM, Janne 

Larsson slutar sin tjänst på bowlingen och Melford Karlsson avgår som tävlingsledamot  

 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

   

    
    

 

 

Vid protokollet                                                                

 

 Ingrid Hollsten                                                            Torbjörn Henriksson- 

Torbjörn Henriksson 

sekreterare                                                                              ordförande 

  

Justeras 

 

 

 

Nils Sundberg                                                                     Lennart Klockare 

 

 

 


