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Ljungskogens Strandbads Bouleförening  till Prins Bertils åminnelse 

 
Årsmöte nr 11,  2020-06-13  vid Boulebanan 
 
 

1. Ordföranden Stephan Palmstierna hälsade de närvarande medlemmarna 
välkomna till Bouleföreningens elfte ordinarie årsmöte  

 
2. Stephan Palmstierna utsågs till årsmötets ordförande och Elke Walton till 

sekreterare. 
 
3. Rolf Skog utsågs till protokolljusterare.  
 
4. Stephan Palmstierna informerade om att kallelsen till detta årsmöte utlysts via  

Ljungskogens Varjehanda 2020, Ljungskogens egen tidskrift i en årlig upplaga, 
samt via mailutskick till medlemmarna. 

 
5. Parentation av Jan P R Nilsson och Raymond Schori, två mycket aktiva och 

uppskattade medlemmar som gått bort under året, genomfördes med en tyst minut. 
 
6. Årsmötet fastställde föredragningslistan. 
 
7. Stephan Palmstierna redogjorde för verksamheten.  Ett särskilt tack till spelledare 

Bengt Elmquist för väl genomförda spelomgångar under året, och till Axel 
Kaufmann som sett till att våra bänkar och bord fått sitt årliga underhåll. 
Informerade om kommande stora cup Midsommarpokalen (singelspel) den 21 
juni, och klubbmästerskapet, i dubbel den 9 augusti. Mötet beslutade att 
införskaffa en enklare bevattningsanläggning. 

 
8. Förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen, upplästes av 

föreningens kassör Ewa Aulin, vilken godkändes.   
 
9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019-01-01 -- 2020-12-31 lästes upp 

av föreningens revisor Per Åke Persson 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. 

 
10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
11. På förslag av Stephan Palmstierna fastställdes inträdesavgiften till oförändrat 

1.000 kronor och likaså årsavgiften till oförändrat 300 kronor. 
 
12. Ewa Aulin lämnade information om drifts- och likviditetsbudgeten för 2020 
 
 
13. Några motioner hade inte inkommit till årsmötet. 
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14. Valberedningen informerade om sitt förslag till omval av Stephan Palmstierna 
varefter Stephan valdes till ny ordförande fram till 2021 
En ledamot av totalt sex, Klas Jonson, är vald på två år fram till årsmötet 2022. 
Därför föreslår valberedningen omval av Bengt Elmquist, Elke Walton, Carl 
Hornbeck, Ewa Aulin fram till 2022. Dessutom föreslår valberedningen nyval av 
Axel Kaufmann för en tid av två år fram till 2022.  
Till ordinarie revisor för en tid av ett år föreslogs omval av Sten Kottmeier samt 
som revisorssuppleant Per-Åke Persson vilka båda har accepterat kandidaturerna. 
Till valberedningen inför årsmötet 2021 föreslogs omval av Stephan Palmstierna 
och Louise Grandinsson vilka accepterat kandidaturerna med Stephan som 
ordförande i valberedningen. 
Årsmötet godkände med acklamation alla de föreslagna personerna. 

 
15. Inga övriga frågor hade anmälts 
 
16. Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat 
 

 
 
 
 
 
Ljunghusen  2020-06-13 
 
 
 
(Originalet signerat) 
Stephan Palmstierna, ordförande 
 
 
(Originalet signerat) 
Elke Walton,  sekreterare vid årsmötet. 

 
 

(Originalet signerat) 
Justeras:  Rolf Skog 
 
 
 


