Årsmötesprotokoll 2002 1(2)
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö den 14 september 2002.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Efter upprop godkändes följande fullmakter. 22 närvarande.
Klubb
BK Tre Sang
BS Stenbocken
Helsingborgs BS
Landskrona BK
LUCK
Lunds BK
BK Zonen
BK Kvartetten
BK S:t Gertrud
Ellstorps BK
Malmö BK
Söderkulla BK
BK Singelton
Södertorps BK

Representant
Göran Eklund
Hans-Olof Hallén
Eva Andersson
Eva Andersson
Martin Johnsson
John-Ingmar Ahlberg
Hans-Olof Hallén
Uno Kjellkvist
Bodil Wikström
Hans-Olof Holmqvist
Berth Rasmusson
Börje Jarlvik
Bertil Hansson
Bertil Hansson
Tore Persson

Antal medlemmar
238
7
1
52
100
37
140
32
46
47
185

Röster
10
1
1
3
4
2
6
2
2
2
4
4
47
2
1
1
5
1
summa röster 45

§3

Föredragningslistan
Godkändes den av kansliet upprättade föredragningslistan.

§4

Val av ordförande för mötet
Valdes Lars Erwall till ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Valdes Fredrik Jarlvik till sekreterare för mötet.

§6

Val av justeringspersoner
Valdes John-Ingmar Ahlberg och Berth Rasmusson till justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

§7

Mötets behöriga utlysande
Då kallelse till årsmötet utsänts inom föreskriven tid förklarade sig mötet vara behörigen utlyst.

§8

Styrelsens berättelse
Styrelsens berättelse föredrogs och godkändes.

§9

Balansräkningen
Balansräkningen genomgicks och godkändes. Uno Kjellkvist hade synpunkter på Förbundets sätt att bokföra återbetalda
medel från SPP och att beloppet sjunkit under året. Fredrik Jarlvik svarade med att 100.000 kronor av obligationerna har
sålts under året samt att en uppdelning var gjord för att tydliggöra vilka medel som inte är resultatbokförda. Lars
Durlow, revisor, svarade att revisorerna är tillfredställda med detta sätt att bokföra av SPP återbetalda medel.

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes och godkändes och balansräkningen fastställdes.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, budgetfrågor för kommande år
Uno Kjellkvist påpekade att budgeten var underbalanserad och undrade om detta var styrelsens avsikt. Freddy Friberg
redogjorde för att ett antal större inköp är planerade under det påbörjade budgetåret,
bl. a. inköp av nestorpoängblock, ny bärbar dator till kansliet, böcker för att utdelas till priser samt att bidraget till
Skånes Ungdomsbridgeförbund ökar något. Då Förbundet normalt alltid kostnadsbokför sina utgifter aktuellt år leder
detta till att det budgeterade resultatet kan variera kraftigt. Den av styrelsen framlagda budgeten godkändes.

§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2003/2004
Beslutades att medlemsavgiften för 2003/2004 skall vara oförändrat 50 kronor. Beslutades att medlemsavgiften för
2003/2004 skall vara oförändrat 20 kronor, för medlemmar i rena veteranklubbar. Beslutades att medlemsavgiften för
2003/2004 skall vara 0 kronor för juniorer samt nolltaxemedlemmar.
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§ 14

Motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Styrelsen framlade ett förslag på ändring i Förbundets stadgar. Ändringen avsåg en anpassning till Sveriges
Bridgeförbund förfarande vid inbetalning av medlemsavgifter. Ändringarna berörde endast § 6, ”Medlemsavgifter” i
stadgarna. Göran Gnosspelius undrade över vilka regler som gäller för disciplinbrott enligt § 14. Hans-Olof Hallén
menade att det kan vara svårt att definiera alla regler. I Sveriges BF:s stadgar § 14 finns en förteckning för vilka brott
som kan leda till bestraffning. Mötet godkände de föreslagna ändringarna.

§ 16

Övriga ärenden
Bodil Wikström önskade att Förbundet mer tydligt informerar sina medlemsklubbar om att alla som är medlemmar i en
ansluten klubb också skall vara medlemmar i Sveriges och Skånes BF. Eva Andersson ansåg att det kan vara svårt att
motivera medlemmarna att betala medlemsavgiften och att detta drabbar klubbarna. Hans-Olof Holmqvist påpekade
problemen vid registrering av mästarpoäng via internet. Ickebetalande medlemmer kan där inte få sina mästarpoäng
registrerade. Hans-Olof Hallén påpekade att alla som är berättigade till mästarpoäng skall ha dessa oavsett man är
medlem eller ej.
Tore Persson påpekade att betalande medlemmar ej längre erhåller betalkvitto att klistra på medlemskort och att detta
kan medföra problem, speciellt vid spel i utlandet. Fredrik Jarlvik svarade att Sveriges BF ej längre skickar ut dessa
märken, men att det går att beställa vid behov.
Göran Eklund ansåg att bridgesystemen blir alltmer agressiva och komplicerade och att detta kan skrämma bort vissa
spelare, främst nybörjare. Han presenterade ett förslag om att införa olika typer av tävlingar där sytemfloran skulle
kunna begränsas. Göran Eklund gjorde en jämförelse med skidåkningen där man infört fristil och klassisk stil. Hans-Olof
Hallén påpekade att klubbarna redan nu har möjlighet att begränsa antal konventioner. Monica Lannerud ansåg att det
kan vara utvecklande att möta mer komplicerade system. Styrelsen tog till sig Göran Eklunds ideér och skall arbeta
vidare på detta.
Freddy Friberg nämnde att Malmö skall arrangera ”Bridgefestival 2004”. Då skall både EM för lag och SM-veckan
genomföras under två veckor. Före och under detta arrangemang har Förbundet ett stort behov av ideélla insatser från
medlemmarna.

§ 17

Val av distriktsordförande
På valberedningens förslag valdes Freddy Friberg till distriktsordförande för ett år.

§ 18

Val av övriga styrelseledamöter
På valberedningens förslag omvaldes Anders Freij samt nyvaldes Eva Andersson, Göran Eklund och Göran Gnosspelius,
till styrelseledamöter på två år. Ronny Bengtzon och Tommy Larsson hade avböjt omval. Roger Olsson måste avgå då
han blir anställd inom Förbundet. Peter Forsslund påpekade att Roger Olsson borde vara adjungerad i styrelsen. Freddy
Friberg svarade att anställda i Förbundet alltid deltager vid styrelsens möten.

§ 19

Val av revisorer och revisorssuppleanter
På valberedningens förslag omvaldes Berth Rasmusson och Lars Durlow till revisorer på ett år samt Stefan Underdal till
revisorssuppleant på ett år.

§ 20

Val av valberedning
Omvaldes Uno Kjellkvist och John-Ingmar Ahlberg samt nyvaldes Fredrik Wickström

§ 21

Avslutning
Ordföranden Lars Erwall tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Freddy Friberg tackade
Lars Erwall för att han varit ordförande för mötet. Tack framfördes också till de avgående styrelseledamöterna.

Justeras:

Malmö den 14 september 2002

__________________________
Lars Erwall, ordförande

_____________________________
Fredrik Jarlvik

_________________________
John-Ingmar Ahlberg, justeringsperson

__________________________
Berth Rasmusson, justeringsperson
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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den
14 september 2002.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
16 personer var närvarande. Beslutades att röstlängd upprättas vid behov.

§3

Föredragningslista
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§4

Val av ordförande för mötet
Valdes Freddy Friberg till ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Valdes Fredrik Jarlvik till sekreterare för mötet.

§6

Val av justeringsmän
Valdes Hans-Olof Hallén och Uno Kjellkvist att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§7

Mötets behöriga utlysande
Då kallelse utsänts inom föreskriven tid förklarade sig mötet vara behörigen utlyst.

§8

Styrelsens berättelse
Föredrogs och godkändes den av styrelsen framlagda verksamhetsberättelsen.

§9

Revisorernas berättelse
Föredrogs och godkändes revisorernas berättelse.

§ 10

Balansräkningen
Föredrogs och godkändes den av styrelsen framlagda balansräkningen.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12

Budget för löpande verksamhetsår
Med reservation för att Skånes BF:s årsmöte godkänner det budgeterade bidraget till
Skånes UBF godkändes den av styrelsen upprättade budgeten.

§ 13

Medlemsavgifter för 2003/2004
Beslutades att medlemsavgiften blir oförändrat 0 kronor. Beslutades att medlemsavgiften för
seniorer som inte är medlemmmar i seniorförbundet skall vara 50 kronor.

§ 14

Ärenden som styrelsen önskade behandla
Inga ärenden fanns.

§ 15

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden diskuterades.

§ 16

Val av ordförande i förbundet
På valberedningens förslag valdes Freddy Friberg till ordförande för ett år.

Årsmötesprotokoll 2002 2(2)

§ 17

Fastställande av antalet övriga ledamöter och val av dessa
På valberedningens förslag fastställdes antalet övriga ledamöter till fem (en minskning med en).
På valberedningens förslag omvaldes Anders Freij samt nyvaldes Göran Eklund, båda på två år.
Ronny Bengtzon hade avböjt omval och Roger Olsson måste avträda då han blir anställd inom
Förbundet.

§ 18

Fastställande av antalet suppleanter och val av dessa
Antalet fastställdes till noll.

§ 19

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Omvaldes Berth Rasmusson och Lars Durlow till revisorer på ett år.
Nyvaldes Perry Sjöberg samt omvaldes Stefan Underdal till revisorssuppleanter på ett år.
Stefan Underdal valdes till förste revisorssuppleant.

§ 20

Val av valberedning
Omvaldes David Probert samt nyvaldes Hans-Olof Hallén. Tomas Lindqvist avgick i enlighet med
förbundets stadgar.

§ 21

Mötets avslutning
Ordföranden Freddy Friberg tackade de närvarande för visat intresse. Därefter förklarade han
mötet avslutat.

Justeras:

Malmö den 14 september, 2002

_________________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

_________________________
Hans-Olof Hallén, justeringsman

__________________________
Uno Kjellkvist, justeringsman

