
ÄNGELHOLMS PENSIONÄRERS BOWLINGKLUBB 

ÅRSMÖTE 
30 Augusti 2021 

KL. 14,00 

ÅVALLA FÖRSAMLINGSHEM 
 

 

PROTOKOLL 

 
1. Årsmötet öppnades 

Ordförande Anne-Marie Thäng öppnade mötet och hälsade medlemmarna 

välkomna , och uppmanade alla att följa de restriktioner som finns 

beträffande pandemin så att vi alla skall kunna fortsätta spela på ett så säkert 

sätt som möjligt, och att för vår egen och våra kamraters skull vaccinera oss. 

 

2. Är årsmötet stadgeenligt kallat 

Medlemmarna godkände kallelsen. 

 

3. Fastställande av dagordning 

Medlemmarna godkände dagordningen. 

 

4. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet 

Till ordförande för mötet utsågs Anne-Marie Thäng 

Till sekreterare utsågs Evert Olsson 

Till justeringsmän utsågs Sol-Britt Lindgren och Gunvor Landgren.               

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse                                       
Odförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes utan frågor av 

medlemmarna. 

 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse 

Kassören föredrog årsredovisningen för klubbens ekonomi som var god. 

 

7. Revisorernas utlåtande 

Revisorernas utlåtande lästes upp och godkändes. 

 

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet                                   
Medlemmarna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen 

 



 

9. Val av ordförande 

Anne-Marie Thäng omvaldes till ordförande.   

 

10. Val av styrelseledamöter 

Leif Blomqvist  omval 2 år 

Evert Olsson  omval 2 år  

Alvar Fredin,    1 år kvar  

Ann-Christin Eneroth   1 år kvar 
Anders Lund   1 år kvar  

 

11. Val av revisor (2år), suppleant 1 år 

Göte Enocsson   1 år kvar 

Anita Karlsson  omval  

Suppleant 

Sol-Britt Lindgren  omval  

 

12. Val av valberedning för 1 år 

Liane Nilsson  omval  

Ingrid Ohrberg  omval 

 

13. Val av tävlingskommitté och sammankallande 

      Övergripande planering    

       Karin Stenström  omval 

       

Interna serien    

        Lars Pettersson Måndag omval 

Jonni Stjernqvist Tisdag omval 

Birgitta Nilsson Onsdag omval 

Rolf  Sandh Torsdag omval 

 

Resultatsammanställning 

Roy Larsson Månd/Tisd omval 

Rolf Sandh Ons/Tors omval 

 

       Ringenansvarig                             

        Leif Blomqvist  omval 

 

Höst och vårtävling, Falsk 300 

Rolf Sandh  omval 

 

                            Stadstävlingar, Bakers, Resultatrapportering 

Tommy Örnå  omval 

  

Mixen 

Liane Nilsson  omval   

Vakant 

     

Hemsideansvarig 

Karl-Erik Måbrink  omval 



 
 

  



 

 

14. Inkomna motioner 

Det har inte kommit in några motioner 

   

       15,       Fastställande av medlemsavgift 

Då det har vart ett turbulent år med stoppat seriespel på grund av pandemin.  

har styrelsen beslutat föreslå årsmötet en sänkning av medlemsavgiften för 

år 2021/2022 till 100 kronor.  

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

Styrelsen har också tagit beslut att ersättning till styrelse och funktionärer 

skall betalas ut efter säsongslut förutom  till ansvariga för tävlingar som kan 

få ersättning efter varje genomförd tävling. 

 

       16,       Övriga frågor 

Det kom upp en fråga om varför man skall betala när man bokar bana i 

Bowlinghallens system. Detta har tagits upp med Peter och hallen arbetar 

med att göra en särskild bokningssida för oss. Den kommer att finnas på vår 

egen hemsida www.bowlare.net  

En deltagare frågade också om omklädningsrum och duschar kommer att 

vara öppna igen när seriespelet börjar. Om det inte är så, får styrelsen ta upp 

det med hallen. 

  

        17.               Mötet avslutas 

Då inget mer framkom tackade ordförande för visat intresse och avslutade 

mötet 

 

 

      ordförande   sekreterare 

 
    Anne-Marie Thäng   Evert Olsson 

 

 

 

 

     Justeringsmän 

      

 

     Sol – Britt Lindgren   Gunvor Landgren 

 

 

 

 

 

Information efter mötet  

Karin Stenström informerade om serieindelning och tävlingarna 

Därefter bjöds det på kaffe och kaka.  


