
Ljungskogens Strandbads Bouleforening tll prins Bertils åminnelse

Årsmöte nr 12,2021-06-12 vid Boulebanan

" ,.,

1. Ordforanden Stephan Palmstiema hälsade de nåirvarande medlemmarna
välkomna till Bouleftreningens tolfte ordinarie årsmöte

2. Stephan Palmstiema utsågs till arsmötets ordftlrande och Bengt Elmquist till
sekreterare.

3. Calle Hornbeck utsågs till protokolljusterare.

4. Stephan Palmstierna informerade om att kallelsen till detta arsmöte utlysts via
Ljungskogens Varjehanda212l, Ljungskogens bgen tidskrift i en årlig upplaga,
samt via mailutskick till medlemmama.

5. Årsmötet fastställde ftiredragningslistan.

6. Stephan Palmstierna redogf orde ft)r verksamheten. Ett siirskilt tack till spelledare
Bengt Elmquist ftir väl genomft)rda spelomgångar under året, och till Axel
Kaufmann som sett till att vara biinkar och bord fått sitt årliga underhåll.
Informerade om kommande stora cup Midsommarpokalen (singelspel) den 27juni,
och klubbmästerskapet i dubbel den 8 augusti.

7. Förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansriikningen, upplästes av
ftireningens kassör Ewa Aulin, vilken godkändes.

8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31 lästes upp
av ft)reningens revisor Sten Kottmeier som konstaterade att granskningen inte
givit anledning till anmärkning och föreslog dåirftir att arsmötet skulle fastställa
den ekonomiska redovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet ft)r det gångna
verksamhetsåret.

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftlr den tid revisionen avsåg.

10. På förslag av Stephan Palmstierna fastställdes inträdesavgiften till oftiriindrat
1.000 kronor och likaså årsavgiften till oftirändrat 300 kronor.

11. Stephan Palmstierna gick igenom verksamhetsplanen samt budgeten för
innevarande år. Synpunkter som framftirdes under mötet var att styrelsen borde se

över hur snabbt avskrivningarna på anläggningen skall/bör genomfiöras.

12. Några motioner hade inte inkommit till arsmötet.



13. Vår ordftrande Stephan Palmstierna och vår kassör Ewa Aulin har meddelat att de

har begiirt frånträde från nuvarande befattningar. Valberedningen informerade om

sitt foÅlag till ny ordftirande, Axel Kaufmann, samt ny kassör, Per-Åke Persson.

Årsmötet framftirde ett enhälligt ja till ftirslaget, ftiljaktligen valdes dessa för en

tid av tväär fram till 2023.

Valberedningen ftireslog omval av Klas Jonson och Stephan Palmstierna till
ledamot i styrelsen ftir en tid av 2 ir fuamtill2023.

Valberedningen foreslog omval ftir en tid av 2 ät framtill2023 av Göran

Holmstrand och Leif G Andersson som suppleant till styrelsen

Ovriga styrelserepresentanter Elke Walton, Carl Hornbeck samt Bengl Elmquist

ar valda sedan tidigare till2022.

Valberedningen foreslog omval ftir en tid av 1 år fram till2022 av Sten Kottmeier

och nyval av Gussi Lilia till ordinarie revisorer

Valberedningen foreslog omval av Stephan Palmstierna och Louise Grandinsson

ft)r en tid av 1 år till valberedningen.

Årsmötet godkiinde med acklamation samtliga forslag från valberedningen

lnga övriga frågor hade anmälts

Var inkommande ordftirande, Axel Kaufmann, avtackade Stephan Palmstierna

och Ewa Aulin ft)r mycket fina insatser som de gjort fiir vår klubb under de ar

som de tjiinstgjort och framforde ett stort tack fran alla våra medlemmar.

16. Ordforanden tackade medlemmama fiir visat intresse och ftrklarade mötet

avslutat

Liunghusen 2021-06'12
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Stephan Palmstierna, ordforande
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Bengt Elmquist, sekreterare vid årsmötet. Justeras: Carl Hornbeck


