
BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

  

Protokoll från årsmötet 2020-02-17 

Plats: Strajk Alley 

Närvarande: 46 medlemmar 

  

§ 1 Mötet öppnas 

 Vi bjuds på kaffe och smörgås . 

Ordförande Björn Andreassen 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 Björn Andreassen. 

Till sekreterare för mötet väljs Eva Dahlberg-Lindvall. 

 

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare 

 Till justerare och rösträknare väljs Nils Sundberg samt 

Maj-Lene Jansson. 

 

§ 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 

 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

§ 11 Fastställande av kostnadsersättning 

 Kostnadsersättningen är oförändrad. 

 

§ 12 Val av: 

 Valberedningens förslag 

 

a) Till ordförande omval för ett år Björn Andreassen. 

 

b) Två styrelsemedlemmar för en tid av två år: 

Eva Dahlberg-Lindvall och Roger Nyström. 

 



c) Två suppleanter för en tid av ett år: 

Tony Gustavsson och Lisa Persson. 

 

d) En revisor för en tid av två år: 

Pia Elmgren. 

 

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

Ruth Samuelsson. 

 

f) En revisorssuppleant för en tid av ett år: 

Maj-Lene Jansson. 

 

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

Björn Andreassen och Tony Gustavsson. 

 

h) Två ledamot till festkommittén för en tid av två år: 

Eva Matti -sammankallande och Lars Lundström. 

 

i) Två lotteriansvariga för en tid av två år: 

Inger Svensson och Lisa Persson. 

 

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

varav en sammankallande: 

Tommy Lundberg (sammankallande), Gösta Lindgren och 

Gunvor Strand. 

 

§ 13 Styrelsen informerar 

 - Styrelsen påminner om ordningsregler före och under träning samt att 

alla medlemmar gemensamt hjälps åt att försöka hålla speltiderna i 

träningsgrupperna. 

 

- Ordförande ursäktade för bristande information angående villkor för 

hur nya matchtröjorna ska användas. De nya matchtröjorna ska användas 

till klubbmatcher och tävlingar där vi möter externa tävlande. Kan även 

användas till Riksserien, olika cuper och tävlingar. 

Ordföranden tackade Nils Sundberg och Ola Engfors som tagit fram de 

nya matchtröjorna. 

Gamla matchtröjor kan nu köpas för 50:-. 

 

- Lisa Persson informerade att föreningen kan söka statsbidrag hos 

Socialstyrelsen för att genomföra insatser som bidrar till att motverka 

ofrivillig ensamhet bland äldre. Lisa önskar minst två medlemmar till 

en arbetsgrupp för att genomföra en ansökan och aktiviteter. 

Lisa informerade om Svenska spels Gräsroten och Bingolotto i Folkspel. 

Ulla informerade att varje bingolott som prenumereras ger 13:- till 

föreningen. 

Ulla redogjorde för möjligheten att söka aktivitetsstöd. Minst hälften av 

BPBS medlemmar måste vara ansluten till en rikstäckande 

pensionärsförening. 

63 medlemmar är nu anslutna. Ansökan om aktivitetsstöd skall vara 

Kultur, fritids-ungdomsförvaltningen tillhanda senast 18 februari -2020. 

 

-BPBS föreningen har 50 års jubileum nästa år 2021. Utöver 

festkommittén önskas några frivilliga medlemmar till en arbetsgrupp. 

Planering av jubileet startar på senhösten. 



- Björn informerade att en inventering av Riksserien och klubbmatcher 

kommer att ske inför nästa säsong. 

 

-BPBS har en klar ledning i klubbmatcherna just nu. Heja, heja! 

Roger informerade att uttagningen till klubbmatcherna är att man tränar 

regelbundet och är med på måndagsträningarna. 15 herrar och 9 damer 

tas ut till klubbmatcherna. Roger påminner om att kryssa i anslaget för 

klubbmatcher om man kan spela eller inte. 

Roger föreslog att eftersom vi är fler medlemmar nu och för att så många 

som möjligt ska få spela klubbmatcher görs en förändring av antalet 

stjärnspelare i Riksserien. 

Exempel; av 10 stjärnspelande herrar och 6 damer, spelar 5 herrar och 3 

damer varannan gång, vilket gör att fler icke stjärnspelare spelar i 

klubbmatcherna.  Roger bad medlemmarna fundera på detta eller komma 

med andra förslag. 

Deltagarantalet till DM:et skall skickas in före 6 mars. 20:-/lag. 

Anmälan till klubbmästerskap och Skellefteå mästerskapet sätts upp på 

anslagstavlan. 

 

- Ordföranden uppmanade medlemmarna att kolla anslagstavlan så man 

håller sig uppdaterad på vad som händer i föreningen. 

 

Nu startar en ny tävling, Sveriges Classic Bowl-hallar, där alla oavsett 

spelarnivå har chans att vinna en resa till Las Vegas sommaren 2020. 

Tävlingen spelas i bowlinghallen. Information finns på anslagstavlan. 

Anmälan till tävlingen görs till Daniel Rönnbäck. 

 

§ 14 Inkomna motioner 

 Inga inkomna motioner 

 

§ 15 Mötet avslutandes 

 Ordförande avtackade avgående Rolf Norling-suppleant, Roger Nyström-

tävlingsledare, Solveig Korpiniemi-festkommiten, Kicki Ekbom-

lotteriansvarig och Alex Karlsson/revisor med presenter och kramar. 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

    

 

 

                                              Vid protokollet                                                               

 

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

                                                   Eva Dahlberg-Lindvall                                    Björn Andreassen- orbHenriksson 

                                                        sekreterare                                                          ordförande 

 

 

                                                   Justeras 

 

 

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

                                                 Nils Sundberg                                          Maj-Lene Jansson 

 

 



 


