PROTOKOLL 1/20
MÖLLE BOULEKLUBBS ÅRSMÖTE
12 MARS 2020

1. Mötet öppnades av ordförande Susanne Nauckhoff .
2. Till ordförande för mötet valdes Susanne Nauckhoff och till sekreterare valdes Arne Rössel.
Gunilla Klang valdes att justera protokollet.
3. Kallelsen till mötet godkändes
4. Utskickad dagordning godkändes.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av Susanne Nauckhoff och lades till handlingarna.
6. Resultat- och balansräkning för 2019 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes av Arne Rössel och lades till handlingarna.
7. Styrelsen föreslog en ändring av stadgarna där det under § 7 moment d) står att medlemsavgift
för innevarande år ska fastställas. Ordet innevarande ersätts med nästkommande eftersom vid
årsmötet har många redan betalt årsavgiften för det innevarande verksamhetsåret.
8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
9. Medlemsavgifterna fastställdes till oförändrade belopp för år 2021,
150 kronor för seniorer och 50 kronor för juniorer.
10. Budgeten för 2020 föredrogs av Gunilla Klang och godkändes.
Startavgiften vid tävlingar hålls oförändrad till 20 kronor per person.
11. Till klubbens ordförande på ett år valdes Susanne Nauckhoff.
12. Till styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Gunilla Klang
Arne Rössel
Mårten Stenberg
Jan-Erik Persson
Christina Twengström

Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval

2 år
1 år
2 år
1 år
2 år

Till suppleanter på 1 år valdes enligt valberedningens förslag:

Maud Lindstedt Gramer
Horst-Eckart Seidel

Nyval
Nyval

13. Valberedningens förslag till revisorer:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Lennart Löfkvist
Christer Wallentin

omval 1 år
omval 1 år

14. Till ledamöter i valberedningen valdes:
Valberedningens sammankallande: Jean Wagner
omval 1 år
Valberedningens suppleant:
Jan-Olof Magnusson omval 1 år

15. Årets tävlingsprogram finns publicerat på hemsidan samt på anslagstavlan.
En tidigare tävlingsform ’Partävling Mixed’ introduceras på nytt.
Vid två tillfällen under året spelas denna tävlingsform.
16. Inga motioner har inkommit.
17. Utdelning av KM-medaljer:
Singel:
Dubbel:

Tony Delitala
Lena och Arne Rössel

18. Övriga frågor
Avgående Styrelsemedlem Monica Bengtson tackades för sin fina insats under flera år av
Susanne Nauckhoff med ett fång penséer.
Efterlystes utbyte med andra bouleklubbar i trakten.
Informerades om vårt åtagande under sommaren med att vattna blommorna omkring
Stationshuset och att ansvara för grillens tändning under fyra torsdagar i juli.
19. Mötet avslutades och till kaffet serverades goda bullar och kakor.

Mölle som ovan
Justeras:

Arne Rössel
Sekreterare

Gunilla Klang

