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Borlänge Bridgeklubb - Protokoll från 2014 års årsmöte  2014-02-03 
    

    

§ 1 Mötets öppnande 

Tord Nilsson hälsar oss välkommen och förklarar årsmötet 2014 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 

Curt Wikblad och  Eva Carlsson väljs till justeringsmän. 

 

§ 6 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredras av ordföranden.  

 

Årsmötet beslutar att 

godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

§ 7 Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten föredrogs som visade på ett årsresultat på  - 18294 :- Nya styrelsen 

får med sig att ha en bättre koll på kiosk intäkter och utgifter. T.ex. så ingår kaffe i kiosk 

utgifter men ger inga inkomster då vi bjuder på kaffe. Se bilaga ekonomisk rapport.   

 

§ 8 Revisionsberättelse 

 

Åke Nordlöf föredrog revisionsberättelsen.  

 

Årsmötet beslutar att 

Godkänna den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen.  

  

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§ 10 Förenings- och Förbundsavgifter, spelaravgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade spelavgifter och medlemsavgifter. 

  

Årsmötet beslutar att 

Gå på styrelsens förslag till medlemsavgifter och spelavgifter. 
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§ 12 Val av ordförande 

Valberedning föreslår val av Inga-Lis Larsson till ordförande för 1 år.  

 

Årsmötet beslutar att 

Inga-Lis Larsson väljs till ordförande 1 år. 

 

§ 13 Övriga val 

 

Valberedningen har föreslagit:  

 

Övriga val 

 

Peter Norén, valdes på 2 år 2013 och har en period kvar  

Kjell Lundqvist, valdes på 2 år 2013 och har en period kvar 

 

Valberedningens förslag till styrelseval: 

 

Ordinarie ledarmöter 

 

Marcus Sandberg, omval för en period av 2 år  

Håkan Gabrielsen, omval för en period av 2 år 

Ingela  Nelander Häll nyval ordinarie för en period av 2 år 

Björn Skansen fyllnadsval ordinarie för en period av 1 år 

 

Ersättare 

 

Jon Scheutz fyllnadsval suppleant  period av 1 år 

Kent Olsson suppleant period av 2 år 

 

 

Årsmötet beslutar att 

välja dessa ledamöter till verksamhetsåret 2014.  

 

Revisorer 

 

Valberedningen förslår omval av Åke Nordlöf och Bo Siminski. 

 

Årsmötet beslutar att 

välja Bo Siminski och Åke Nordlöf till revisorer för 1 år.  

 

Valberedning 

 

Det föreslogs att valberedning ska utgöras av Peter Johansson. Peter Johansson återkommer med 

förslag på person. 

 

Årsmötet beslutar att 

välja Peter Johansson, sammankallande och 1 person till  som skall utgöra valberedning. 

 



 3(3) 

§ 14 Stadgar 

 

Oförändrade stadgar. 

 

§ 15 Övriga frågor 

 

 

Inga-Lis Larsson gick igenom enkäten om förändrade priser och spelavgifter. Styrelsen fick med sig 

att se över prisnivåer och gå igenom förslagen med buckla med inteckningar, lotter fria spel etc. för 

att hitta en lämplig nivå på inkomster och utgifter. 

 

Ordförande läste upp Mia’s brev. Ett enat årsmöte ville att vi skulle skriva ett brev till Mia att hon är 

uppskattad och att vi vill att hon skall fortsätta. Peter Noren lovade också att informera all våra 

medlemmar om situationen så att förhållande blir bättre för Mia och förhoppningsvis slipper 

smutskastning och klagomål. 

 

Curt Wikblad kommenterade att det inte finns angivet vilken tidpunkt årsmötet hålls. Detta skall 

ändras till nästa årsmöte. 

 

Peter Johansson vill att nya styrelsen ordnar fler aktiviteter t.ex. resor. 

 

Styrelsen skall informera att alla som kommer på årsmötet får vara med och spela oavsett man 

kommer ensam eller i par. 

 

§ 16 Mötets avslutande 

 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar årsmötet 2014 avslutat.  

 

 

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

 

 

Justerare: 

 

 

…………………………  ……………………………. 

Curt Wikblad   Eva Carlsson   

 

 
 

 

 

 

 

 


