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Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse 

 

 

Årsmöte nr 6,  2015-06-13 vid Boulebanan 
 

 
§  1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 28 närvarande medlemmarna välkomna 

till Bouleföreningens sjätte ordinarie årsmöte och tackade styrelsen för ett mycket gott 

arbete under det gångna verksamhetsåret. 

 

§  2 Lars Danielsson utsågs till årsmötets ordförande och Leif G. Anderson till dess 

sekreterare. 

  

§  3 Björn Andersson och Elke Walton utsågs till protokolljusterare respektive rösträknare. 

En närvarolista för signering distribuerades av Elke Walton (Bil. 1). 

 

§  4 Lars Danielsson informerade om att kallelse till årsmötet utlysts via Ljungskogens 

Varjehanda 2015, via uppsatt anslag på klubbhuset vid boulebanan samt via e-post till 

respektive medlem. Beslutades enhälligt att årsmötet utlysts på rätt sätt. 

 

§  5 Årsmötet fastställde föredragningslistan (Bil. 5). 

 

§  6 Verksamhetsberättelsen (a) för senaste verksamhetsåret upplästes av Tom Tell och samt 

(b) styrelsens resultat- och balansräkningen (Bilaga 2) redovisade av kassören Björn 

Andersson, alla för 2014. Båda gav uttömmande redovisningar inom sina respektive 

ärendeområden. Särskilt omnämnande för framstående och aktivt deltagande riktades av 

Tom Tell till medlemmarna Elke Walton, Göran Holmstrand, Junot Delcomyn och 

Raymond Schori. 

 

§  7 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 lästes upp av 

föreningens revisor Rigmor Ljung som konstaterade att granskningen inte givit anledning 

till anmärkning och föreslog därför att årsmötet skulle fastställa den ekonomiska 

redovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (Bil. 3) 

 

§  8 Årsmötet  beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

 

§  9 På förslag av styrelsen fastställdes inträdesavgiften till oförändrat 1.000 kronor och likaså 

årsavgiften till oförändrat 300 kronor per familjemedlem. 

  

§ 10 Lars Danielsson lämnade information om drifts- och likviditetsbudgeten för innevarande 

verksamhetsår 2015 baserat på ett antagande om bibehållet antal medlemmar.  Drifts- och 

Likviditetsbudgeten för 2015 antogs enhälligt (Bil. 4). 

 Tom Tell redogjorde för årets verksamhetsplan. Med start söndagen den 21 juli påbörjas 

Klubbmästerskap med särskilda priser. Särskilt föreningsmästerskap utlyses senare under 

spelåret. Vissa spelare kommer att seedas för att ge fler möjlighet att deltaga i 

tävlingarnas topplaceringar. 

§ 11 Några motioner till årsmötet hade inte inkommit. 
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§ 12 Lars Danielsson omvaldes till föreningens ordförande för en tid av 2 år fram till 2017.  

På förslag av valberedningens omvaldes som ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år 

fram till 2017 herrarna Björn Andersson, Stephan Palmstierna och Leif Tamén, den 

förstnämnde tillika såsom föreningens kassör. Övriga till styrelsen valda ledamöter fram 

till årsmötet 2016 är Tom Tell, Leif Andersson och Kaj Holm, inalles sex (6) personer.  

Raymond Schori valdes som suppleant i styrelsen för en tid av 2 år fram till 2017.  

Till ordinarie revisorer omvaldes Nils Öhman och nyvaldes Sten Kottmejer jämte som 

revisorsuppleant omvaldes Per-Åke Persson, alla tre valda på ett år fram till 2016. 

Till valberedningen inför årsmötet 2016 omvaldes Leif G. Anderson samt nyvaldes Elke 

Walton, båda för en tid av 1år till 2016.  

 

§ 13     Kaj Holm redovisade styrelsens tankar kring en eventuell utbyggnad av banan i sydöstlig 

riktning med sex meter, till totalt 15 meter, för att tillåta ytterligare en extra bana, d v s 

utökning från 3 till 4 banor. Beslutades att skjuta på framtiden en dylik utbyggnad av 

boulebanan.  

 Inga andra frågor fanns att redovisa. 

 

§ 14 Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet detta sjätte 

verksamhetsår 2015 för avslutat. 

 

Ljunghusen, 2015-06-13 

 

 

Originalet signerat 

Lars Danielsson,  ordförande 

 

 

 

Originalet signerat 

Leif G. Anderson, sekreterare vid årsmötet. 

 

 

   

  Originalet signerat  

Justeras:     Björn Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


