
Årsmötesprotokoll i Mälarpantrarnas Bowlingklubb.   

tisdagen 19 maj 2015. Plats Mälarhallen. 

  

§ 1 Mötets öppnande. 
Lars Åberg, välkomnade och öppnade mötet. 

  

§ 2 Fastställande av dagordning. 
 Godkändes av mötesdeltagarna. 
  

§ 3 Val av ordförande för mötet. 
 Sittande Lars Åberg.  

 

§ 4 Val av sekreterare för mötet. 
 Sittande Bengt Wennergren. 
 

§ 5 Val av två justeringsmän, i förekommande fall även rösträknare. 
 Arne Karlsson samt Hans Sjöholm valdes. 
 

§ 6 Fråga om mötets behöriga utlysande 
 Godkändes av mötesdeltagarna. 
 

§ 7 Fastställande av röstlängd. 
41 st. medlemmar, hade samlats, vilka bjöds på landgång med dryck och kaffe. 

 

§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhets- och 

förvaltningsberättelse. 
Föredrogs och godkändes av mötet. 

 

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse. 
Siv Almqvist föredrog revisionsrapporten som godkändes av mötet. 

Revisorn förelog ansvarsfrihet för den sittande styrelsen. 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, enligt revisorns 

förslag. 

 

§ 12 Val av styrelse (Ordförande och ledamöter) 



§ 12a Ordförande för ett år. 

Omval, Lars Åberg. 

§ 12b Tre ledamöter för två år. 

Omval, Britt och Lars Eliasson samt Lennart Norgren. 

 

§ 13 Val av revisor för ett år. 
 Siv Almqvist avgår, Hans Sjöholm vald. 

  

§ 14 Val av revisorsuppleant för ett år. 
 Beslut att lämnas vakant till vidare. 

 

§ 15 Val av ledamöter i valberedningen för ett år. 
 Omval för sammankallande Albert Gehlen, nyvald Bengt Mellbom. 

  

§ 16 Kommande verksamhet. 
 Förslag från styrelsen att modifiera handicap regler.  

 Efter diskussion beslöts att godta förslaget att handicap uträkningen utgår 

från 200 poäng istället för 170 poäng. Detta för att få om möjligt jämnare 

matcher, när vi har fått flera duktiga bowlare i klubben. 

   Nästa säsong startar tisdagen 18 aug. Information kommer att finnas på 

hemsidan: http://www.malarpantrarna.se/.  

Vidare kommer ett mail distribueras till medlemmarna, veckan före. 

  

§ 17 Fastställande av medlemsavgift för säsongen 2015-2016. 
Beslöts att säsongsavgiften återgår till den tidigare avgiften 100 kr per 

säsong.  

 

§ 18 Övrigt. 
Med återtagande av medlemsavgiften 100 kr/säsong kan det finnas utrymme 

för nya speltröjor.  

Tryck med avseende på sponsring var på förslag. Bowlo-Rama och ECO Bowling 

nämndes  

som lämpliga sponsorer. 

 

§ 18a Spelavgifter på tisdagarna. 
Beslöts att behålla avgiften till 90 kronor/3 serier, med nuvarande 

kostnadskrav från hallen.  

  

http://www.malarpantrarna.se/


§ 18b Val av ansvariga för KM, interna tävlingar, klubbmatcher samt 

lotteri. 
Ansvarig för KM är Lennart Nordgren.  

Interna tävlingar läggs på styrelsen. 

   Klubbmatcher tar Bengt Johansson, Albert Gehlen samt Curt Larsson, Gunvor 

Magnusson är kvar som support. 

Lottförsäljningen sköts som tidigare av Monica Claesson och Gun-Britt 

Johansson.  

  

§ 19 Prisutdelning för KM, Tabellen, Poängjakten, Stegen, Strike-10:an 

samt vandringspriset. 
Klubbmästare: damer Elsy Lundin, herrar Arne Karlsson. 

Tabellen vanns av Ulf Karlsson, 2:a Lars Eliasson, och 3:a Margareta Huss. 

Poängjakten vanns av:  damer Agneta Sandén, herrar Lars Eliasson. 

Segrare i Stegen: damer Elsy Lundin. herrar Ulf Karlsson. 

Strike10’ans segrare: Reijo Ojanperä, 2:a Henrik Rykling, och 3:a Hans Sjöholm. 

Vandringspriset ”Tavlan” gick denna säsong till Lennart Norgren, som gjort den 

största resultatförbättringen. 

Resultat av avslutningstävlingen: 1:a Åke Kårsell 552 p., 2:a Bo Bergman 545 p, 

3:a Bert Claesson 543 p. 

 

 Fullständiga resultat finns även på Mälarpantrarnas hemsida: 

http://www.malarpantrarna.se/ 

 

 

§ 20 Mötets avslutning. 

Som avslutning utlottades chokladaskar och penningpriser till 

deltagare i Tabellen.  

Slutligen tackade klubben Lasse och Maggan med en blomstercheck 

för ett förtjänstfullt jobb med Mälarpantrarna. 

  

  Huddinge i juni 2015 

Justeras: 
 

Arne Karlsson    Hans Sjöholm 

 

Bengt Wennergren 

Sekr. 
 

http://www.malarpantrarna.se/

