
 ÄNGELHOLMS PENSIONÄRERS BOWLINGKLUBB 

ÅRSMÖTE 
28 MAJ 2019 

KL. 15.00 

ÅVALLA FÖRSAMLINGSHEM 
 

 

PROTOKOLL 

 
1. Årsmötet öppnades 

Ordförande Anne-Marie Thäng öppnade mötet och hälsade medlemarna 

välkomna  (ca 90st), 

 

2. Är årsmötet stadgeenligt kallat 

Medlemmarna godkände kallelsen som funnits på anslagstavlan och 

hemsidan i en månad. 

 

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 Britt Andersson och Björn Ohrberg 

 

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

medlemmarna. 

 

6. Styrelsens ekonomiska berättelse 

Kassören  föredrog  årsredovisningen av klubbens ekonomin som var god. 

 

7. Revisorernas rapport 

Revisorernas rapport 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 för 2 år 

Alvar Fredin,   omval   

 Ann-Christin Eneroth  omval  
 Anders Lund  nyval   

 

11. Val av revisor  för 2 år 

Göte Enocsson  omval 

  

Val av revisorssupplenat för 1 år 

Sol-Britt Lindgren  omval  

 

12. Val av valberedning för 1 år 

Torsten Andersson  omval  

Ingrid Ohrberg  omval 

Liane Nilsson  omval  

 

13. Val av tävlingsledning/ansvariga 

Roy Larsson  omval 

Övergripande planering, internserie 

måndag, tisdag resultat 

 

                            Lars Petterson  omval Måndag 

Jonni Stjernqvist  nyval Tisdag 

Birgitta Nilsson  omval Onsdag 

Karin Stenström  nyval Torsdag 

 

Rolf Sandh  omval 

Höjdaren, käglan, Falsk 300 

onsdag, torsdag resultat,  

 

Tommy Örnå  omval  

Stadstävlingar, Bakers, Cup 90 Matchrapportering 

 

Liane Nilsson  omval  Mixen 

Hans Roth  omval Mixen 

 

 

Leif Blomqvist     omval Alliansen Ringen 

  

Karl-Erik Måbrink  nyval ÄPBs Hemsida 

 
 

  



 

 

14. Inkomna motioner 

Det har inte kommit in några motioner 

 

15. Förslag från styrelsen  

Styrelsen föreslår att medlemsaviften skall behållas oförändrad, 200 kr per 

år. 

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

. 

Styrelsen föreslår en förändring av stadgarna (se bilaga) 

Årsmötet beslutar enigt enligt styrelsens förslag.  

 

16. Styrelsen informerar 

Några medlemmar har tagit upp frågan om nya matchtröjor. 

Årsmötet röstade för att vi skall behålla de nuvarande.  

 

17,       Övriga frågor 

En medlem tog upp frågan om vi kan göra en bowlingresa till Tyskland. 

Styrelsen skall undersöka möjligheterna och kostnaderna för detta. 

 

Ett stort tack med en rungande applåd riktades till K-E Måbrink för hans 

arbete med Hemsidan, och också till alla funktionärer som lagt ner mycket 

arbete för föreningen under året. 

 

18.                Prisutdelning 

Priser delades ut till glada medlemmar. 

 

19.                Mötet avslutas 

Då inget mer framkom tackade ordförande för visat intresse och bjöd in till   

kaffe och kaka. 

 

 

ordförande   sekreterare 

 
    Anne-Marie Thäng   Evert Olsson 

 

 

 

 

    Justeringsmän 

      

 

    Britt Andersson    Björn Ohrberg 


