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Borlänge Bridgeklubb - Protokoll från 2010 års årsmöte   
    

    
§ 1 Mötets öppnande 
Tord Nilsson hälsar oss välkommen och förklarar årsmötet 2010 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 
Sonny Arvidsson väljs till sekreterare för årsmötet. 

 
§ 5 Justeringsmän 
Sven-Erik Nilsson och Jan-Olov Lundqvist väljs till justeringsmän. 

 
§ 6 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen föredras av ordföranden.  Dan Nordberg felstavad i 
verksamhetsberättelsen. Lag Peter Johansson deltog i SM-Semi lag i Örebro och kom på 
placering 3. Håkan Gabrielsen felstavad i verksamhetsberättelsen 
 

 
Årsmötet beslutar att 
godkänna verksamhetsberättelsen. 

 
§ 7 Ekonomisk rapport 
Den ekonomiska rapporten kommer att dras om cirka 2 veckor. 

 
§ 8 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen kommer att dras när den ekonomiska rapporten dra om cirka 2 veckor. 
 
Årsmötet beslutar att 
Årsmötet kunde inte besluta ang. ekonomisk rapport och revisionsberättelse eftersom den dras 
senare. 
  
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Ansvarsfrihet för styrelsen kommer att beslutas i samband med den ekonomiska rapporten 
och revisionsberättelsen om cirka 2 veckor på extra inkallat årsmöte. 

 
§ 10 Förenings- och Förbundsavgifter, spelaravgifter 
Styrelsen föreslår oförändrade spelavgifter och medlemsavgifter dock kommer avgiften för 
simultantävlingar att höjas med 10:- per spelare för att kunna dela ut priser i samband med 
dessa. 
 
Årsmötet beslutar att 
gå på styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter och spelavgifter. 
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§ 12 Val av ordförande 
Valberedning föreslår val av Tord Nilsson till ordförande för ytterliggare 1 år.  
 
Årsmötet beslutar att 
Tord Nilsson väljs till ordförande ytterliggare 1 år. 
 
§ 13 Övriga val 
Valberedning föreslår nedanstående val. 
  
Valberedningen har föreslagit:  
 
Övriga val 
Elisabeth Olsson, valdes på 2 år 2009 och har en period kvar  
Per-Åke Granlund, valdes på 2 år 2009 och har en period kvar 
Peter Norén, valdes på 2 år 2009 och har en period kvar 
Elisabeth Helsing valdes på 2 år 2009 och har en period kvar 
 
Valberedningens förslag till styrelseval: 
 
Ordinarie ledarmöter 
 
Sonny Arvidsson, omval 2 år 
Marcus Sandberg, omval 2 år 
Håkan Gabrielssen, nyval 2 år  
 
Ersättare 
 
Inga-May Fritzing nyval 2 år. 
 
 
 
Årsmötet beslutar att 
välja dessa ledamöter till verksamhetsåret 2010.  
 
Revisorer 
 
Valberedningen föreslår omval på ett år av Ulf Bergkvist samt nyval av Åke Nordlöf på 1 år. 

 
Årsmötet beslutar att 
välja Ulf Bergkvist och  Åke Nordlöf  till revisorer för 1 år.  

 
Valberedning 
 
Det föreslogs att valberedning ska utgöras av Peter Johansson, sammankallande samt Monica 
Eriksson 
 
Årsmötet beslutar att 
välja Peter Johansson, sammankallande och Monica Eriksson till valberedning. 
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§ 14 Stadgar 
 
Oförändrade stadgar. 
 
§ 15 Övriga frågor 
 
Odd tog upp frågan varför inte Borlänge lämnade intresse för fler av Dala Bridgens tävlingar än vi 
gjorde. Tord förklarade vår ståndpunkt och meddelade att vi har svårt att få medlemmarna att hjälpa 
till med arrangemangen samt att det är bra om vi kan fördela tävlingarna mellan Dala klubbarna.  
 
Tord informerad om att Styrelsen är bekymrad över medlemmarnas svala intresse att hjälpa till med 
att hålla verksamheten igång. Styrelsen återkommer med förslag på åtgärder för att fler skall komma 
igång och bidra till klubbens verksamhet. 
 
Tord informerade att vi kommer att hålla en tävlingsledarutbildning 4 torsdagskvällar under våren. 
Peter Johansson fick i uppgift att se om klubben har möjlighet att arrangera utbildningen för 
silvernivå eller om utbildningen i så fall behöver arrangeras av Dala Bridgen.  
 
Ett förslag ställdes om att klubben endast skall betala ut tävlingsbidrag till de medlemmar som har 
hjälpt till i verksamheten. (Idag betalar klubben startavgifter i SM, avgifter för lag i Allsvenskan 
samt avgifter till Dala Bridgen i samband med DM-spel och andra arrangemang i Dala Bridgens 
regi.) Styrelsen fick i uppgift att behandla förslaget. 
 
Inga-Lis berömde rapporteringen i Spader som fungerar mycket bra för klubben. 
 
§ 16 Mötets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar årsmötet 2010 avslutat.  
 

 
………………………..  ………………………….. 
Sonny Arvidsson  Tord Nilsson    
Sekreterare   Ordförande 

 
 

Justerare: 
 
 

…………………………  ……………………………. 
Jan-Olov Lundqvist  Sven-Erik Nilsson   

 
 
 
 

 
 
 
 


