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Borlänge Bridgeklubb - Protokoll från 2007-års årsmöte 2007-02-03
§ 1 Mötets öppnande
Tord Nilsson hälsar oss välkommen och förklarar årsmötet 2007 öppnat.
§ 2 Föredragningslista
Föredragningslistan gås igenom och godkänns av årsmötet.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Tord Nilsson väljs till ordförande för årsmötet.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Elisabeth Helsing väljs till sekreterare för årsmötet.
§ 5 Justeringsmän
Börje Löfstedt och Inga-Lis Larsson väljs till justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.
§ 6 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredras av ordföranden.
Årsmötet beslutar att
godkänna verksamhetsberättelsen.
§ 7 Ekonomisk rapport
Revisorerna anser sig inte kunna avge en revisionsrapport då det finns vissa oklara punkter i
den ekonomiska redovisningen. Det kommer därför att kallas till ett extra årsmöte så snart
som möjligt då den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen kan behandlas.
§ 8 Revisionsberättelse
Se § 7.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Se § 7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet tas upp under det extra årsmötet.
§ 10 Förenings- och Förbundsavgifter, spelaravgifter
Mötesordföranden redovisade statistik över det ekonomiska läget och en uppskattad budget
för nästkommande år. Styrelsen föreslår oförändrade föreningsavgifter.
Årsmötet beslutar att
gå på styrelsens förslag med oförändrade avgifter.
§ 11 Representationsregler
Styrelsen har lämnat in en motion som klargör vilka kostnader klubben ska stå för när
medlemmarna deltar i olika arrangemang. De nuvarande reglerna är otydliga och
tillämpningen varierar mycket.
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Årsmötet beslutar att
gå på styrelsens förslag med förändrade representationsregler. Dessa ska också finnas lätt
tillgängliga för klubbens medlemmar.
§ 12 Val av ordförande
Då styrelsen inte har kunnat ges ansvarsfrihet för föregående år beslutade årsmötet att enbart välja en
interimistisk ordförande fram till det extra årsmötet.
Årsmötet beslutar att
Tord Nilsson väljs till interimistisk ordförande för BBK fram till det extra årsmötet.
§ 13 Övriga val
Då styrelsen inte har kunnat ges ansvarsfrihet för föregående år beslutade årsmötet att enbart välja en
interimsstyrelse som sköter styrelsearbetet fram till det extra årsmötet.
Sonny Arvidsson, valdes på 2 år 2006
Mats Larsson, valdes på 2 år 2006
Valberedningen har föreslagit:
Elisabeth Olsson omval 1 år
Mimmi Öckerman, omval 1 år
Per-Åke Granlund, omval 1 år
Elisabeth Helsing, ersättare omval 1 år
Peter Norén, ersättare nyval 1 år
Årsmötet beslutar att
välja dessa ledamöter att sköta styrelsearbetet fram till det extra årsmötet.
Revisorer
Valberedningen föreslår omval på ett år av Jack Johansson och Ulf Bergkvist.
Årsmötet beslutar att
välja Jack Johansson och Ulf Bergkvist till revisorer för 1 år.
Valberedning
Det föreslogs att valberedning ska utgöras av Peter Johansson, sammankallande och Monica
Eriksson
Årsmötet beslutar att
välja Peter Johansson, sammankallande och Monica Eriksson till valberedning.
§ 14 Stadgar
Årsmötet beslutar att
inte göra några förändringar i stadgarna.
§ 15 Övriga frågor
Tord Nilsson redovisade en utförlig statistik över antalet spelare på de olika kvällarna under de
senaste åren. Trivselbridgen har ökat medan måndags- och onsdagskvällarna har en svagt vikande
trend och sommarbridgen har minskat betydligt. En orsak till det senaste kan vara att betydligt fler
klubbar i närheten har börjat med sommarbridge. För att slussa över fler från trivselbridgen till de
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andra spelkvällarna har ett rabattsystem nyligen införts som gör att de som spelar 5 ggr på
trivselbridgen får spela en gång gratis på ett annat speltillfälle med poängliga. Årets nybörjare har
dessutom fått spela med rutinerade spelare under den första tiden vilket förhoppningsvis kan säkra
återväxten. Inga-Lis Larsson påpekade också att det är viktigt att följa upp vad som hänt med gamla
spelare som slutat.
§ 16 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar årsmötet 2007 avslutat. Kallelse till det extra
årsmötet kommer att sändas ut så snart datum för detta är fastslaget.
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