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Årsmöte Borgholms Bowls i nya Borgholms Bowls Arena
Ordföranden Stefan Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det uppskjutna
årsmötet och till den nya fantastiskt fina hallen
1. Till mötesordförande valdes Stefan Nilsson och till sekreterare Göran Borgö
2. Till justerare valdes Börje Axelsson och till rösträknare Jan Clevberger
3. Fastställandet av röstlängd beslöts att avvakta med tills eventuellt behov
4. Kallelsen till mötet godkändes. Kallelsen har skickats ut via mail och anslagits på
anslagstavla i god tid.
5. Föredragningslistan godkändes
6. Verksamhetsberättelsen godkändes efter ordförandens genomgång
7. Förvaltningsberättelsen föredrogs av kassör Göran Permudd. 2019 omsatte
föreningen 136 000 kr, överskottet från verksamheten blev 21 000 kr och vid årets
slut var behållningen 35 000 kr. Förvaltningsberättelsen godkändes.
8. Revisionsberättelse. Revisor Börje Axelsson redovisade revisionsberättelsen utan
några funna anmärkningar och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades
10.Medlemsavgift. Styrelsen föreslog en höjning av årsavgiften med 100 kr till 900
kr. Mötet beslöt dock att höja årsavgiften för nästkommande år med 200 kr till 1000
kr.
11.Verksamhetsplan för 2020. I stora drag genomförs den planerade verksamheten
för 2020 med undantaget av att spel och träning är på en mycket lägre nivå pga av
Covid-19 viruset. Hallbygget har löpt på väldigt bra enligt plan och hallen är så gott
som klar. Verksamhetsplan och budget godkändes.
12.Antagande av nya stadgar. Ett förslag till reviderade stadgar som tydligare följer
Riksidrottsförbundets stadgemall har tagits fram av styrelsen. Förslaget har varit
anslaget på anslagstavlan.
13.Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar samt av inkomna
motioner. Styrelsen förslag godkändes. Några motioner har inte lämnats in.
14. Val av föreningens ordförande. Omval av Stefan Nilsson för ett år
15.Val av övriga ledamöter i styrelsen. Omval av Birgitta Nilsson och Kenneth

Sunesson för två år samt omval av suppleant Göran Borgö för ett år.
16.Val av revisorer. Börje Axelsson valdes om för ett år samt som revisorssuppleant
valdes Ingvar Nelson för ett år.
17. Val av valberedning. Till valberedningen valdes Jan Clevberger som ordförande
och Yvonne Magnusson som ledamot.
18.Val av ombud. Som ombud till SBF och andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud valdes ordföranden Stefan Nilsson
19.Övriga frågor.
- Hallbygget. Mötet riktade ett stort tack till alla medlemmar som hjälpt till med
bygget av vår nya hall, Borgholms Bowls Arena. Ett särskilt tack riktades till Christer
Nilsson som med stort engagemang och professionella kunskaper spelat en mycket
stor roll för att hallen blivit så bra. Likaså ett stort tack till Allan Fransson och Bertil
Larlsson som stått för en omfattande installation av ljus och el. Jan Andersson har
varit behjälplig med det mesta i stort sett under alla dagar bygget pågått. Slutligen
ett stort tack till Stefan Nilsson som skött kontakter med kommun och bidragsgivare, fixat utrustning och grejor på ett mycket kreativt sätt, planlagt och hållit
samman ett imponerande arbete som föreningens medlemmar genomfört.
- Loppis. Under några sommarlördagar har föreningen bedrivit försäljning av
skänkta föremål som resulterat i knappt 20 000 kr. Stort tack till alla medlemmar
som skänkt prylar och till de medlemmar som ställt upp och genomfört det hela. v
- Ekonomi. Kassören Göran Permudd lämnade en redogörelse för det ekonomisk
läget. Trots det mycket omfattande bygget av ny hall är föreningens ekonomi
god. Detta tack vare stort ideellt engagemang, omfattande stöd från våra
sponsorer, bra samarbete med och stöd från Borgholms kommun samt stöd från
Allmänna arvsfonden och Sparbanksstiftelsen.
- Kommande spel och tävlingar. Tävlingskommitténs ordförande Sten Hilton
redovisade planer för träning och tävlingsverksamhet under hösten. Bland annat
Introduktion för nybörjare, singelserie och förstås den populära tisdagsserien. Med
12 banor och stora ytor tror vi det ska vara möjligt att hålla avstånd och följa
nuvarande riktlinjer för säkert spel även under den nuvarande Coronakrisen
- Nycklar. Den nya hallen kommer ha taggar istället för nyckel. För närvarande
finns det enbart 3 st, men alla medlemmar kommer inom kort få sin egen
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