Årsmötesprotokoll 2003 1(3)
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö den 6 september 2003.
§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. 26 personer var närvarande.
Klubb
Kristianstads BK
Helsingborgs BS
Höörs BK
Landskrona BK
LUCK
Lunds BK
BK Axet
BK Zonen
BK Kvartetten
BK S:t Gertrud
Malmö BK
Södertorps BK

Representant
Tommy Hagelin
Hans-Olof Hallén
Gun Blomqvist
Hanne Qvist
Eva Erlandsson
Bengt Larsson
Lars-Åke Larsson
Åke Söderstjerna
Hans-Olof Hallén
John-Ingmar Ahlberg
Bodil Wikström
Lars Durlow
Tore Persson

Antal medlemmar
83
1
51
51
84
31
28
159
33
42
107
6
summa röster

Röster
4
1
3
3
4
1
1
2
7
2
2
5
1
36

§3

Föredragningslistan
Godkändes den av kansliet upprättade föredragningslistan. Fem övriga ärenden anmäldes.

§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 justeringspersoner
Valdes Lennart Blomqvist och Hanne Qvist 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.Uno Kjellkvist, BK Kvartetten, noterade att antalet
juniormedlemmar är högt och frågade hur redovisningen går till. Fredrik Jarlvik berättade att
juniormedlemmar p g a gällande bidragsregler ofta registreras som medlemmar i flera klubbar. Detta innebär
att det redovisas långt fler juniormedlemmar än det faktiska antalet juniorer. Sten Ahlgren, BK Kvartetten,
var positiv till att Förbundet subventionerar startavgiften i Öppna SM par. Freddy Friberg sa att detta skall
fortsätta trots att det innebär en risk att denna tävling kan gå med förlust. Dessutom ställdes frågan om de
stora underskott som Förbundet haft de senast åren. Freddy Friberg förklarade att detta till stor del ha
berott på uteblivna bidrag samt att stora satsningar har gjorts ungdomsbridgen. Underskotten har varit
budgeterade och godkända av varje årsmöte i förväg. Uno Kjellkvist påpekade att det råder förvirring i
begreppen ”seniorer” och ”veteraner”. Anledningen är bl. a. att Sveriges BF nyligen har infört ett nytt
begrepp, ”seniorer”. Förbundet skall försöka vara mer konsekvent i fortsättningen.
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§9

Balansräkningen och resultaträkningen
Räkenskaperna genomgicks och godkändes. Sten Ahlgren ansåg att redovisningen var svårtolkad. Önskemål
framfördes om resultat och budget för de olika åren skall presenteras tillsammans för att lättare kunna
jämföra utfall, budget och tidigare års utfall. Freddy Friberg lovade att detta skall genomföras till nästa år.
Sten Ahlgren ansåg även att utrycket ”delvis bundna” i samband med Förbundets medel från Alecta var
felaktig. Fredrik Jarlvik redogjorde för redovisningen av dessa medel. Medlen är inte bundna, men de är
huvudsakligen avsedda för utbetalningar som berör Förbundets anställda. Dessa medel är inte med i
Förbundets resultaträkning och kan betraktas som en reserv. Vid nästa redovisning skall det formuleras på
ett annorlunda vis. Man undrade även om värdet på Förbundets obligationsfond. Värdet har medvetet, på
revisorernas inrådan, upptagits till ett lägre värde än det faktiska. Anledningen är att det finns en liten risk
att värdet temporärt kan sjunka. Alla dessa åtgärder har godkänts av de valda revisorerna.

§ 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
Sten Ahlgren frågade om den budgeterade kostnaden för hyra. Fredrik Jarlvik berättade Förbundet har bytt
kanslilokal och att det dessvärre har medfört dubbla hyror under en period. Hyreskostnaden kommer dock
att återgå till det normala under följande verksamhetsår.

§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2004/2005
Beslutades att medlemsavgiften för 2004/2005 skall vara oförändrat 50 kronor. Beslutades att
medlemsavgiften för 2004/2005 skall vara oförändrat 20 kronor, för medlemmar i rena veteranklubbar.
Beslutades att medlemsavgiften för 2004/2005 skall vara 0 kronor för juniorer samt nolltaxemedlemmar.

§ 14

Motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Freddy Friberg berättade om ”Bridgefestival 2004”, d.v.s. EM för lag, SM-vecka och Festivalbridge för alla,
som hålles i Malmö. Det är viktigt att det blir stor publicitet kring detta arrangemang. Sveriges BF är
beroende av stor hjälp från Skånes BF. Dessutom är det mycket viktigt att så många skånska spelare som
möjligt deltar i de tävlingar som arrangeras.

§ 16

Övriga ärenden
Simultantävlingar/EBL
Sten Ahlgren påpekade att det är viktigt att Förbundet satsar på EBL:s simultantävling. Den här typen av
tävling är intressant för medlemmarna och under några år har det varit alldeles för lågt deltagande. Freddy
Friberg lovade att Förbundet skall uppmuntra och stödja alla klubbar som har nödvändiga resurser att
arrangera ett heat i denna tävling (25-28 november). Freddy Friberg förslog att Förbundet under våren, inför
Bridgefestival 2004, skall försöka arrangera en liknande simultantävling i Skåne och Sverige med central
uträkning.
Medlemsavgifter
Jan Håkanson, BK Axet, hade lämnat in en skrivelse gällande differentierade medlemsavgifter för
medlemmar i olika typer av klubbar. Freddy Friberg bedömde denna skrivelse som en motion och skrivelsen
lades till möteshandlingarna. Styrelsen får titta på innehållet i skrivelsen och återkomma till motionären och
ev. nästa årsmöte.
Medlemsrekrytering
Åke Söderstjerna, BK Axet, presenterade ett bildspel om hur man kan göra bridgen mer lockande på olika
sätt. Jämförelser gjordes bl. a. mellan bridgens och golfens utveckling. Ideérna och förslagen uppskattades
av mötets deltagare. Bildspelet har överlämnats till styrelsen för att helt eller delvis kunna användas t.ex. vid
Riksstämman i Skövde.
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Medlemskap
Bengt Larsson, Lunds BK, frågade om medlemskap. Enligt stadgarna skall alla som är medlemmar i en
bridgeklubb också vara anslutna till Sveriges BF. Många klubbar har dessvärre medlemmar som ej är
anslutna i Sveriges BF och klubbens målsättning måste vara att alla skall anslutas. Bengt Larsson menade att
han som ordförande i sin klubb bryter mot Förbundets stadgar, om det finns medlemmar i klubben som inte
är anslutna. Björn Gustafsson, Sveriges BF, redogjorde för stadgarnas innebörd. Lars-Åke Larsson, Lunds
BK, undrade om man skall utestänga icke-anslutna medlemmar. Målsättningen bör dock i första hand vara
att verka för att alla blir anslutna. Bodil Wikström, BK S:t Gertrud, ansåg att den centrala registreringen har
försvårat kontrollen av medlemmarna, men att det skall krävas att alla medlemmar i klubben är anslutna.
Förbundet kommer i nuläget inte aktivt att arbeta för att klubbarna skall utesluta icke-anslutna medlemmar.
Mötets deltagare ansåg att stadgarna var oklara och Björn Gustafsson meddelade, att Sveriges
Bridgeförbund arbetar med att dessa skall förtydligas.
Sveriges BF:s förslag på Riksstämman
Hans-Olof Hallén tog upp Sveriges BF:s olika förslag till Riksstämman. Sveriges BF har för avsikt att byta
namn (Förbundet Svensk Bridge) och logotype. Dessa ändringar är delvis redan genomförda. Namnändring
måste beslutas av Riksstämman. Mötet diskuterade namnbytet och vid votering var mötet negativt till ett
byte (13 mot, 11 för). Byte av logotype kan genomföras utan Riksstämmobeslut.
Sveriges BF föreslår att Nestorpoängen skall skrotas. Mötet ansåg att Nestorpoäng är en postitiv del för
bridgen och var enhälligt negativa till förslaget. Man menade att något bra alternativ måste erbjudas.
Sveriges BF har föreslagit att en bridgeklubb måste bestå av minst åtta anslutna medlemmar. Mötet ansåg
att mindre klubbar kan tillåtas om man även har medlemmar som är anslutna till annan klubb. Det bör alltså
krävas att minst åtta av klubbens medlemmar är anslutna till Sveriges BF i någon klubb.
§ 17

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

§ 18

Val av övriga styrelseledamöter
På valberedningens förslag omvaldes Jan Gutenwik, Boel Hall och Peter Forsslund till styrelseledamöter på
två år. Fyllnadsval gjordes efter avgående Göran Gnosspelius. Lars-Olof Willard, Lund, valdes på ett år.

§ 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 Lennart Blomqvist, Höör. Uno Kjellkvist
utsågs till sammankallande.

§ 21

Utnämning av delegater på Sveriges BF:s Riksstämma i Skövde den 17-18 oktober.
Beslutades att styrelsen kan utse Förbundets delegater. Alla röstberättigade delegater har ett ”öppet”
mandat vid omröstningar på Riksstämman.

§ 22

Avslutning
Ordföranden Freddy Friberg tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

__________________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Hanne Qvist, justeringsperson

Malmö den 8 september 2003

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

__________________________
Lennart Blomqvist, justeringsperson
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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den
6 september 2003.
§1

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

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
21 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 Åke Söderstjerna 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 2004/2005
Beslutades att medlemsavgiften blir oförändrat 0 kronor. Beslutades att medlemsavgiften för
ickejunior som inte är medlemmmar i huvudförbundet 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.
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§ 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 Eva Erlandsson, Boel Hall och Jan Gutenwik, alla på två år.

§ 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 Hans-Olof Hallén samt nyvaldes Tomas Lindqvist. David Probert 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 8 september, 2003

_________________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

_________________________
Hans-Olof Hallén, justeringsman

__________________________
Åke Söderstjerna, justeringsman

