Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse
Årsmöte nr 3, 2012-06-16 vid Boulebanan
§ 1

Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 19 närvarande medlemmarna välkomna till
Bouleföreningens tredje ordinarie årsmöte och tackade styrelsen, i synnerhet Tom Tell
och Leif G Anderson för ett mycket gott arbete under det gångna verksamhetsåret.

§ 2

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

§ 3

Kaj Holm och Stephan Palmstierna utsågs till protokolljusterare och rösträknare.
En närvarolista för signering distribuerades (Bil. 1).

§ 4

Lars Danielsson informerade om att kallelse till årsmötet utlysts via Ljungskogens
Varjehanda samt via e-post till respektive medlem. Beslutades enhälligt att årsmötet
utlysts på rätt sätt.

§ 5

Årsmötet fastställde föredragningslistan.

§ 6

Verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret upplästes av Tom Tell och Lars
Danielsson redovisade resultat- och balansräkningen, alla för 2011 (Bil. 2). Båda gav
uttömmande redovisningar inom sina respektive ärendeområden.

§ 7

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31 lästes upp av
föreningens revisor Nils Öhman 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 familj.

§ 10

Lars Danielsson lämnade information om drifts- och likviditetsbudgeten för innevarande
verksamhetsår 2012 baserat på ett antagande om bibehållet antal medlemmar. Drifts- och
Likviditetsbudgeten för 2012 antogs enhälligt (Bil. 4). Ett belopp om kronor 20.000:-skall återbetalas till föreningens långivare, dvs styrelsen för föreningen.
Tom Tell redogjorde för årets verksamhetsplan. Med start onsdag den 20 juni påbörjas
Midsommarpokalen med vandringspris. Särskilt föreningsmästerskap utlyses senare
under spelåret. En utvärdering om möjligheten att bredda nuvarande bana med cirka fyra
meter skall under året undersökas.

§ 11

Några motioner till årsmötet hade inte inkommit.

§ 12

På förslag av valberedningen omvaldes till styrelsen Leif Tamén, Tom Tell, Kaj Holm
och Leif G. Anderson fram till 2014. Lars Danielsson är vald till styrelsens ordförande
fram till årsmötet 2013.

Övriga till styrelsen valda ledamöter fram till årsmötet 2013 är Stephan Palmstierna och
Björn Andersson, inalles sex (6) personer.
Carl Hornbeck omvaldes som suppleant i styrelsen fram till 2014.
Sten Kottmeier är tillika vald till styrelsesuppleant fram till årsmötet 2013.
Till ordinarie revisorer omvaldes till 2013 Nils Öhman och Olev Kelt samt som
revisorssuppleanter omvaldes Per-Åke Persson och nyvaldes Rigmor Ljung, alla fyra
valda på ett år fram till 2013.
Till valberedningen inför årsmötet 2013 nyvaldes Lars Danielsson och Leif G. Anderson.
§ 13

Kaj Holm meddelade skälen till styrelsens beslut om utträde Svenska Bouleförbundet/
Riksidrottsförbundet.

§ 14

Rigmor Ljung föreslog alla närvarande att tacka styrelsen för allt arbete som under året
nedlagt av styrelsens medlemmar vilket bifölls med acklamation.

§ 15

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet detta året
2012 för avslutat.
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N Ä R V A R O L I S T A
Original av närvarolista arkiverad hos föreningskansliet
Original i arkivhandlingar
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Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse, org nr 802447-0844

Resultat-och balansräkning 2011
Originalhandlingar finns att tillgå på föreningsarkivet

BILAGA 4
Bouleföreningen - Årsmötesprotokoll nr 3 – 2012-06-16

Ljungskogens Strandbads Bouleförening
Drifts- och likviditetsbudget för verksamhetsåret/räkenskapsåret 2012
Originalhandlingar finns att tillgå på föreningsarkivet

BILAGA 3
Bouleföreningen - Årsmötesprotokoll nr 3 – 2012-06-16

REVISIONSBERÄTTELSE
för

Ljungskogens Strandbads Bouleförening
till

Prins Bertils åminnelse

I egenskap av revisorer i Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils
åminnelse, org.nr. 802444-0844, får vi avge följande berättelse för föreningens andra
verksamhetsår 2011-01-01 – 2011-12-31.
Vi har granskat resultat- och balansräkningen och tagit del av räkenskaperna samt
granskat de handlingar som lämnar upplysning om ekonomi och förvaltning av klubbens
angelägenheter.
Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande de granskade
handlingarna.
Vi tillstyrker därför
•
•
•

att resultat- och balansräkningen fastställs
att årets vinst balanseras i ny räkning samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ljungskogen den 7 juni 2012
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