Årsmötesprotokoll 2005 1(3)
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö den 10 september 2005.
§1

Mötets öppnande
Vice ordföranden Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 10.30.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Efter upprop godkändes följande fullmakter. 26 personer var närvarande.
Klubb
Västra Bjäre BK
BK Tre Sang
Kristianstads BK
Bjärreds BK
LUCK
Lunds BK
BK Zonen
Rogers Bridgeskola
Ystads BS
BK Kvartetten
BK S:t Gertrud
Malmö BK
Södertorps BK
Burlövs BC

§3

Representant
Börge Gullgren
Åke Bergh
Tommy Larsson
Lars-Erik Ahlberg
Charles Björklund
Lars-Åke Larsson
Roger Olsson
Roger Olsson
Tommy Larsson
Lars-Olof Willard
Mats Ekdahl
Bodil Wikström
Lars Durlow
Jan Glücksman
Stefan Rössel
Stefan Rössel

Antal medlemmar
144
376
172
137
81
123
217
114
127
41
41
317
4
15

Röster
6
16
7
6
4
5
9
5
6
2
1
1
7
6
1
1

summa röster 83 (av totalt 189)
Föredragningslistan
Föredragningslistan kompletterades med en punkt avseende årsmötets val av delegater till
Riksstämman i Uppsala den 15 oktober. Börge Gullgren, Västra Bjäre BK, påpekade att det i
tidigare styrelseprotokoll nämnts att Futurumgruppens rapport skall diskuteras på årsmötet. Detta
ärende tillades under de ärenden som styrelsen ville behandla. Därefter godkändes den av kansliet
upprättade föredragningslistan.

§4

Val av ordförande för mötet
Valdes Jan Gutenwik till ordförande för mötet.

§5

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

§6

Val av justeringspersoner
Valdes Lars-Olof Willard och Tommy Larsson 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.
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§8

Styrelsens berättelse
Konstaterades att juniorer numera redovisas på det sätt som beslutades vid förra årsmötet, dvs
endast det faktiska antal juniorer som är anslutna till Skånes BF och ej de som endast är anslutna
via Ungdomsförbundet. Charles Björklund, LUCK, tyckte att antalet juniorer enligt årsberättelsen
hade minskat drastiskt under de senaste tre åren. Fredrik Jarlvik förklarade att detta berodde på
ändringar i redovisning och att det faktiska antalet har ökat en aning. Sten Ahlgren, Malmö, ansåg
att redovisningen av de s k SPP-pengarna, d v s de pengar som Skånes BF har fått tillbaka från
SPP, p g a för mycket inbetalda premier, har redovisats ofullständigt. Det framgår enligt Sten
Ahlgren inte tydligt nog att det rör sig om extraordinära intäkter. Årsmötet förklarade sig nöjda med
det sätt som dessa medel nu har redovisats.

§9

Balansräkningen och resultaträkningen
Räkenskaperna genomgicks och godkändes.

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes av Lars Durlow.

§ 11

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

§ 12

Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, budgetfrågor för kommande år
Beslutades att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten.

§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2005/2006
Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2006/2007 skall vara oförändrad, d v
s 90 kronor. Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2006/2007 skall vara
oförändrad, d v s 40 kronor för medlemmar i rena veteranklubbar. Beslutades att medlemsavgiften
för 2006/2007 skall vara 0 kronor för juniorer samt s.k. Introduktionsmedlemmar.

§ 14

Motioner
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Skånes BFs motion till Svensk Bridge diskuterades. Motionen handlar om att Skånes BF inte vill att
det skall vara tvång om att spela om bronspoäng vid alla tävlingar, vilket Svensk Bridge har
beslutat. Omröstning om motionen gjordes. Med röstsiffrorna 48 för, 30 emot och 5 nedlagda
beslutades att stödja motionen. Svensk Bridges framtidssatsning P 2010 och Futurumgruppens
rapport diskuterades. Den föreslagna styrelsen till Svensk Bridge diskuterades. Man kom överens
om att diskussionen skulle återupptas i samband med val av delegater till Riksstämman.

§ 16

Övriga ärenden
Bodil Wikström, BK S:t Gertrud, ansåg att styrelsenmedlemmarna gärna skulle synas oftare på
distriktets klubbar. Fredrik Jarlvik förklarade att styrelsemedlemmarna kan besöka klubbarna, men
att det i första hand sker efter förfrågan från klubbarna. Börge Gullgren undrade om det kommer att
införas ett speciellt medlemskap för äkta makar. Olika typer av medlemsavgifter har diskuterats,
men för tillfället gäller samma avgift för alla, med undantag för juniorer och
introduktionsmedlemmar
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§ 17

Val av distriktsordförande
På valberedningens förslag beslutades att välja Freddy Friberg till distriktsordförande för ett år.

§ 18

Val av övriga styrelseledamöter
Val av övriga styrelseledamöter. I tur att avgå var Jan Gutenwik, Boel Hall och Staffan Lindberg.
Roger Olsson, Rogers Bridgeskola, föreslog val av Charles Björklund, LUCK. Efter diskussion
beslutades att enligt valberedningens förslag välja Jan Gutenwik, Boel Hall och Staffan Lindberg
och att rekommendera styrelsen att välja Charles Björklund som medlem i Ungdomskommittén.

§ 19

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

§ 20

Val av valberedning
Beslutades att välja John-Ingmar Ahlberg, Richard Korse och Björn Sörling till valberedning på ett
år.

§ 21

Val av delegater att representera Förbundet vid Riksstämman i Upppsala den 15 oktober
2005.
Diskussionen kring Svensk Bridges valberedning och styresle återupptogs. Förbundet har enligt
röstlängden 19 röster vid Riksstämman i Uppsala den 15 oktober. Beslutades att välja Freddy
Friberg (7 röster), Fredrik Jarlvik (6 röster) och Börge Gullgren (6 röster) till delegater för Skånes
BF. Beslutades att styrelsen kan utse fler representanter och att ovanstående delegater kan
delegera sina röster vid Riksstämman.

§ 22

Avslutning
Ordföranden för mötet, Jan Gutenwik tackade de närvarande för visat intresse och förklarade
mötet avslutat klockan 12.50.

Justeras:

Malmö den 10 september 2005

__________________________
Jan Gutenwik, ordförande

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

_________________________
Lars-Olof Willard, justeringsperson

__________________________
Tommy Larsson, justeringsperson

(Ordförande och justeringspersonerna har godkänt protokollet.)
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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den
10 september 2005
§1

Mötets öppnande
Vice Ordföranden Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

Föredragningslista
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§4

Val av ordförande för mötet
Valdes Jan Gutenwik till ordförande för mötet.

§5

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

§6

Val av justeringsmän
Valdes John-Ingmar Ahlberg och Lars-Åke Larsson 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
För att balansera budget måste Förbundet begära ett högre bidrag från Skånes BF. Med
reservation för att Skånes BF:s årsmöte godkänner det budgeterade bidraget till
Förbundet godkändes den av styrelsen upprättade budgeten.

§ 13

Medlemsavgifter för 2006/2007
Beslutades att medlemsavgiften blir oförändrat 0 kronor. Beslutades att medlemsavgiften för
ickejunior som inte är medlemmmar i huvudförbundet skall vara samma som i Skånes BF.

§ 14

Ärenden som styrelsen önskade behandla
Vid årsmötet 2004 beslutades att en utredning skulle göras för att klargöra effekterna av en
nedläggning av Förbundet. Skånes UBF skulle i så fall bli en del i Skånes BF. Utredningen har
visat att en nedläggning kan ske utan några negativa konsekvenser. Styrelsen föreslog därför en
nedläggning av Förbundet. Årsmötet beslutade enhälligt om en nedläggning av Skånes
Ungdomsbridgeförbund. En nedläggning kan genomföras först efter beslut på två på varandra
följande årsmöten.
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§ 15

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden diskuterades.

§ 16

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

§ 17

Fastställande av antalet övriga ledamöter och val av dessa
På valberedningens förslag fastställdes antalet övriga ledamöter till fem (oförändrat).
På valberedningens förslag omvaldes Eva Erlandsson, Jan Gutenwik och Boel Hall 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.
Omvaldes Stefan Underdal och Perry Sjöberg 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 Jan Gutenwik tackade de närvarande för visat intresse. Därefter förklarade han mötet
avslutat.

Justeras:

Malmö den 10 september, 2005

_________________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

_________________________
John-Ingmar Ahlberg, justeringsperson

__________________________
Lars-Åke Larsson, justeringsperson

(Ordförande och justeringspersonerna har godkänt protokollet.)

