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Ljungskogens Strandbads Bouleförening tiu prins Berrils åminnelse

Årsmöte nr 13, 2022-06-11 vid Boulebanan

1. Ordföranden Axel Kaufmann hälsade de närvarande medlemmama
välkomna till Bouleföreningens trettonde ordinarie årsmöte

Axel Kaufmann utsågs till årsmötets ordftirande och Bengt Elmquist till
sekreterare.

Bertil Lenander utsågs till protokollj usterare.

Axel Kaufmann informerade om att kallelsen till detta årsmöte utlysts via
Ljungskogens Varjehanda2022, samt via mailuiskick till medlemmama.
Se bilaga 1

Årsmötet fastställde röstlängd och föredragningslistan. Se bilaga 2

Axel Kaufmann presenterade styrelsens verksamhetsberättelse ftir 2021 och
påminde speciellt om de mycket lyckade aktivitetema, kvällsboulen vid advent
och utbytet med Ljungens seniorer i en kamp som vi tyvärr ft)rlorade. En
"upprustning" har även genomftirts i vart klubbhus med hyllor och belysning.
Under året har vi även fått 6 nya medlemmar och är nu 78 medlemsfamiljer.
Se bilaga 3

Föreningens resultat- och balansräkning som upplästes av föreningens kassör
Bertil Lenander godkändes av mötet. Avskrivningarna på anläggningen har
minskat sedan föregående är, dä frågan om hur snabbt vi ska skriva av
anläggningen väcktes Se bilaga 4

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021-01-01 -- 202I-12-31 lästes upp
av föreningens revisor Sten Kottmeier som konstaterade att granskningen inte
givit anledning till anmärkning och föreslog därför att årsmötet skulle fastställa
den ekonomiska redovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftr det gångna
verksamhetsåret. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for den tid revisionen
avsåg. Revisionsberättelse se bilaga 5

Bertil Lenander informerade om att ft)reningen nu är godkänd av kommunen som
aktivitetsutövare, det innebär att aktivitetscheckar som kommunen sänder ut till
bosatta över 75 år kan användas till årsavgiften from 2023. Styrelsens föreslår
med anledning av det att inträdesavgiften blir oförändrat 1.000 kronor men att
årsavgffien sänks till250 kronor. Förslaget godkändes av mötet

Axel Kaufmann gick igenom verksamhetsplanen för innevarande år. Vi siktar på
att ha en kvällsaktivitet även i år och som vanligt klubbmästerskap i singel och
dubbel. Utbytet med Ljungens seniorer fortsätter med tävlingar pä varandras
hemmabanor.
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Några naotioner hade inte inkommit ti1l årsmötet.

Valberedningen foresiog omval av Carl Hornbeck, Elke Walton och Bengt

Elmquist till ledamöter i styrelsen ftir en tid av 2 ar fram till 2024'

Valkredningen fors'slär nyval av Bertil Lenander titrl tredamat i styrelsen fram till
?O\4.Bertllhar som adjungerad s§relsemedlem frarn till årsmötet verkat som

fireningens kassör

YaJberedningen floresiog omval ftir en tid av 1 år fram till 2023 av Ste-n Kottmeier

och Gussi Lilia till ordinarie revisorer

Valberedningen flöresiog omval L,ouise Graudinsson och nyval ari Per-Åke

Persson flor en tid av I år till valberedningen.

Årsrnötet godkåinde med acklarnation sarntliga forsiag fiån valberedningen

lnga övriga ffigor hade anmähs

Vår ordflorande, Axel Kaufrnann, framforde ett stort tack till medlemmarna Anne,

Ann-Britt, Kicki, trva. Gunilla, Helle och Louise som fixat lite tillrrlgg ti1lmötet.

Ordfiiranden tackade diirefter medlemmarna for visat intresse och lbrklarade

mötet avslutat

Ljungtuusen 2022-06-11

Axel Kaufrnann, o

O ö, \'[ (]r^-
Beng} Elmquist, sekreterare vid årsmötet. Justeras:


