
 Protokoll vid GB:s årsmöte på 
 Rest. Nybohov  den 22 mars 2012 
 Närvarande: 37 st 
 
 
1.  Mötets öppnande: Ordförande Clas Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat 
2. Val av presidium: Till ordförande valdes Clas J och till sekreterare Bengt J 
3. Val av justeringsmän: Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Hans Andersson 

och Bo Östlund 
4. Protokolljustering: Protokoll från höstmötet lästes upp och godkändes 
5. Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet 
6. Kassarapport: Kassören Folke Eriksson redogjorde för den ekonomiska ställningen som 

enhälligt godkändes av mötet 
7. Revisionsberättelse: Revisionsberättelsen lästes upp av Per Strandberg 
8. Frågan om ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
9. Styrelseval: Till ordförande på 1 år blev det omval av Clas Johansson och till kassör på 2 år 

valdes Per Strandberg till ledamöter valdes Leif Sävkvist och Torbjörn Östling på 2 år samt 
omval av Jan Hultgren på 1 år. 

10. Val av revisorer: Till revisorer röstades för omval av Tommy Forsberg samt nyval av Dan 
Lindfors och till revisorsuppleant omval av Åke Eklund samtliga på 1 år. 

11. Val av UK: Omval av Gerry Eriksson och Bo Östlund 
12. Val av valberedning: Omval av Hans-Åke Carlsson samt nyval av Bernt Nilson 
13. Årsavgiften: Mötet fastslog att årsavgiften skulle vara oförändrad på 150 kronor 
14. Medlemsfrågor: Mötet valde in 5 st. nya medlemmar. Gerry tyckte att medlemmarna skulle 

vara mera aktiva och försöka ”ragga” nya då taket har varit c:a 130 och vi har varit 108 + 8 
passiva. Bosse Ö tyckte att vi borde orka spela minst 3 tävlingar under säsongen 

 Vi borde också lägga ut blanketter om inträdesansökan till GB på hallarna 
15. Rapporter: Classe talade om att vi finns med PBK:s hemsida där man kan se styrelsens  
 sammansättning och div. resultat och annat 
16. Ordet fritt: Det fanns inga övriga frågor så Bosse Ö och Classe passade på att dra ett par 

historier. Det blev också en liten prisutdelning för div. pristagare som fick Trisslotter i stället 
för medaljer. Före avslutningen passade styrelsen på att avtacka avgående kassören Folke 
Eriksson och vice ordförande Gilbert Persson 

 
17. Avslutning: Efter detta förklarade ordförande mötet avslutat och tyckte att det var dags för 

ärtsoppan och punschen samt tackade medlemmarna för intresset och hoppades att det skulle 
komma fler på mötena 

 
  
 
 Vid protokollet 
 
  
  
 Bengt Johansson 
 
 
 


