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Falkenbergs Bouleallians ekonomisk forening
Protokoll fort vid arsstamman 2014-03-10 i Boulecenter.
Parentation halls for bortqanqna medlemmar.

§1

Stiimmans oppnande
Ordforande Ove Johansson forklarar starnman oppnad och halsar de narvarande
valkornna.

§2

Uppriittande av forleckning over niirvarande medlemmar
Kvallens narvarolistor har patecknats av 93 medlemmar.

§3

Val av ordforande vid stiimman ,
Bengt-Goran Nilsson utses att som ordtorande leda dagens forhandlinqar,
I

§4

Val av sekreterare vid stiimman
Bjorn Lindell utses att fora dagens protokoll.

§5

Val av tva protokolljusterare tillika rostriiknare
Kurt Larsson och Mats Thulin utses att [arnte stammoordfo~anden justera dagens protokoll.

§6

Fraga om stiimman utlysts enligt stadgarna
Starnrnan forklaras vara kallad i behoriq ordning.

§7

Faststiillande av dagordning
Forslaq framfors att fler punkter ska tas upp som t ex skrivelser,rapporter. Enligt stadgarna
ska dessa punkter inte tas upp varfor starnrnan beslutar faststalla den forestaqna
dagordningen.

§8
Styrelsens arsredovisning
Verksamhetsberattelsen for det gangna verksamhetsaret 2013 framgar av utdelad handling
(bilaga 1 ). Inga fragor stalls och starnman beslutar lagga den till handlingama.
§9

Revisorernas beriittelse
Hakan Medin foredrar revisorernas berattelse (bilaga 2).
Starnrnan beslutar lagga revisionsberattelsen till handlingarna

Bes~ut om faststiillande av balans- och resultatriikning
Balans- och resultatrakninq framgar av utdelad handling (bilaga 3)
Stamman faststaller balans- och resultatrakninq.

§ 10
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§ 11

Beslut om disposition av arets resultat

Starnrnan beslutar enligt styrelsens fOrslag, att arets vinst disponeras sa att 7 626 kr
avsatts till reservfonden och resterande 144 891,74 kr balanseras i ny rakninq,

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2013

Starnrnan beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet for 2013 ars forvaltninq.

§ 13

Fraga om arvode till styrelse och revisorer

Starnrnan beslutar att inga arvoden till styrelse eller medlemsrevisor ska utga.
Till extern revisor utgar ersattnlnq enligt rakninq.

§ 14

Beslut om medlems arsavgift

Starnrnan beslutar att arsavgiften for 2014/2015 skall vara oforand rat 50 kr.

§ 15

Styrelsens prognos for verksamhetsaret 2014
Ove Johansson redovisar styrelsens bedornninq av 2014 ars verksamhet som aven

framgar av utdelad handling (bilaga 4). Han konstaterar bl a att verksamheten ar
stabil och att mojligheter kan finnas att utoka antalet utebanor och att bygga ut
serveringslokalen.
Mats Thulin papekade att "medlemmarna har inte nagon ekonomisk nytta av att
Alliansens egna kapital och obeskattade reserver fortsatter att vaxa, Den nuvarande
vinstnlvan pa 200 000 - 250 000 kr fore bokslutsdispositioner och skatt bor kunna
sankas patagligt. Medlemmarnas frarnsta intresse ar att ha god tillgang till en
andarnalsenliq anlaggning och deras ekonomiska intresse i ovrigt frarnjas bast av att
Alliansens priser pa tjanster och varor till medlemmarna minimeras."
Starnrnan overlater till styrelsen att besluta i enlighet med prognosen.

§ 16

Val av styrelsens ordforande

Till ordforande foreslar valberedningen Ove Johansson (om val 1 arlo Starnrnan
beslutar att enhalligt valja honom.

§ 17

Beslut om antalet styrelseledamoter

Stamman beslutar att antalet styrelseledamoter skall vara 7 st och suppleanter 2 st.

§ 18

Val av styrelseledamoter

Valberedningen foreslar att Lennart Henriksson ornvaljs pa 2 ar.
Valberedningen foreslar att Rita Ewesson och Stig Andersson valjs pa 2 ar (nyval)
samt att Erling Andersson valjs pa 1 ar (fyllnadsval).
Stamman beslutar valja de fyra foreslaqna.
Kvarstaende i styrelsen i ytterligare 1 ar ar Elisabet Lantz och Maj Britt Persson

§ 19

Val av styrelsesuppleanter
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Pa forslag av valberedningen beslutar stamrnan valja Sten Tingemar och
Marianne Lantz till styrelsesuppleanter i 1 ar (bada nyval).

§ 20
Val av revisorer
Pa forslag av valberedningen beslutar starnrnan valja Christer Johansson och
Hakan Medin till revisorer i 1 ar (bada omval). Hakan Medin ar medlemsrevisor och
Christer Johansson extern revisor.
§ 21
Val av valberedning
Till valberedning for 1 ar valjs Johanna Hyvarinen (nyval), Anne-Marie Wersall
(omval) och Gert Vanestal (omval).
§ 23
Stiimmans avslutande
Ordforanden Ove Johansson tackar for det fortsatta fortroendet och informerar om
laget infor sommarserien och att den troligen startar fredagen 2 maj.
Stammans ordforande och de tre avgaende styrelseledamoterna avtackas med varsin
varlig tulpanbukett och arsstamman forklaras avslutad.
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