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Borlänge Bridgeklubb - Protokoll från extra årsmöte 2007-02-26

§ 1 Mötets öppnande
Tord Nilsson hälsar oss välkommen och förklarar det extra 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
Sven-Erik Nilsson och Mimmi Öckerman väljs till justeringsmän för årsmötet.
§ 6 Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs dels under det ordinarie årsmötet och fanns vid detta
möte tillgänglig i skriftlig form.
§ 7 Revisionsberättelse
Ulf Bergkvist föredrog revisionsberättelsen.
Årsmötet beslutar att
godkänna den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att
bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006.
§ 9 Val av ordförande
Valberedningen föreslår Tord Nilsson till ordförande för Borlänge Bridgeklubb för verksamhetsåret
2007.
Årsmötet beslutar att
Tord Nilsson väljs till ordförande för Borlänge Bridgeklubb för verksamhetsåret 2007.
§ 10 Övriga val
Sonny Arvidsson, valdes på 2 år 2006
Mats Larsson, valdes på 2 år 2006
Valberedningen föreslår:
Elisabeth Olsson omval 1 år
Mimmi Öckerman, omval 1 år
Per-Åke Granlund, omval 1 år
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Elisabeth Helsing, ersättare omval 1 år
Peter Norén, ersättare nyval 1 år
Årsmötet beslutar att
välja dessa ledamöter till verksamhetsåret 2007.
Det val av revisorer (Jack Johansson och Ulf Bergkvist) och valberedning (Peter Johansson
sammankallande, och Monica Eriksson) som gjordes under det ordinarie årsmötet fastställdes.
§ 11 Övriga frågor
Dan Nordberg informerade om att Dalabridgen kommer att gå ut med begäran om anbud till
klubbarna på sina arrangemang. Dan framförde även Dalabridgens missnöje med att brickor inte var
lagda i rätt tid till DM Mixed.
§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar det extra årsmötet 2007 avslutat.
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