Årsmötesprotokoll 2007 1(3)
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö lördagen
den 1 september 2007.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
10.05.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Efter upprop godkände årsmötet följande röstlängd. 34 personer var närvarande.
Klubb
Hästveda BK
Västra Bjäre BK
BK Tre Sang
Höörs BK
Lunds BK
LUCK
BK Zonen
BS Oden
BK Singelton
Söderkulla BK
BK Kvartetten
BK S:t Gertrud
Pri Bri 36
Videdals BK
Malmö BK

§3

Representant
Antal medlemmar Röster
Christina Gutenwik
43
2
Börge Gullgren
119
5
Christel Eklund
348
14
Giuseppe Martini
35
2
Lars-Åke Larsson
145
6
Charles Björklund
67
3
Roger Olsson
247
10
Roger Olsson
194
8
Bertil Hansson
12
1
Bertil Hansson
46
2
Stefan Litsegård
43
2
Richard Korse
39
2
Kerstin Sjöstrand
107
5
Richard Korse
28
2
Berth Rasmusson
355
15
summa
1828
79 (190)
Föredragningslistan
Efter tillägg av ärenden under punkten ”Övriga ärenden” godkändes 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 Hans-Olof Hallén och Björn Sörling 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 sida för sida. Det noterades att distriktet hade stora framgångar vid
Bridgefestivalen i Jönköping. Kenneth Österberg-Mats Ellemark vann öppna SM-par och Hans-Olof
Hallén ingick i det vinnande laget i lag-SM för veteraner. Årsmötet gratulerade med en stor applåd
för de svenska mästarna. Efter små justeringar godkände årsmötet styrelsens berättelse.

§9

Balansräkning och resultaträkning
Räkenskaperna genomgicks och Fredrik Jarlvik svarade på årsmötets frågor kring en del av
posterna. Konstaterades att medlemsökningen är bra och Skånes BF inte längre är beroende av
bidrag från stat och kommun. Lars Erwall sammanfattade med att Skånes BF har en välskött och
stabil ekonomi.
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§ 10

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes av Berth Rasmusson och godkändes, 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
Budgeten för 2007-2008 är i balans trots att intäkterna för bidrag numera är obetydliga.
Beslutades att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten för verksamhetsåret 2007/2008.

§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2008/2009
Styrelsen hade föreslagit oförändrade medlemsavgifter för 2008/2009. Årsmötet beslutade enligt
styrelsens förslag att fastställa medlemsavgiften för seniorer 2008/2009 till 90 kronor. Beslutades
enligt styrelsens förslag att den rabatterade medlemsavgiften för medlemmar i rena veteranklubbar
skall slopas. Främsta anledningen är att inga rena veteranklubbar längre är anslutna till Skånes BF.
Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2008/2009 skall vara 0 kronor för
juniorer och Introduktionsmedlemmar.

§ 14

Motioner
Inga motioner hade inkommit inom föreskriven tid.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Skånes BF har lämnat en motion till Riksstämman i Laholm den 20 oktober. Motionen gäller
Förbundet Svensk Bridges (FSB) förslag om ny debitering av mästarpoäng. Skånes BF vänder sig
mot detta då det innebär stora kostnadsökningar, främst för klubbar med stora startfält. Årsmötet
beslutade att tillstyrka motionen.
I enlighet med beslut på förra årsmötet har styrelsen höjt sanktionsavgiften (ungdomskronor) för
längre lagtävlingar. Avgiften är 150 kronor per lag för lagserier över fler än två speltillfällen.
Årsmötet beslutade att fastställa denna avgift. Sanktionsavgiften för partävlingar är oförändrat 10
kronor per spelare.

§ 16

Övriga ärenden
Årsmötet diskuterade FSB:s valberednings arbetsförslag till ny styrelse i FSB. I förslaget var en
suppleantpost fortfarande obesatt. Bl a undrade man varför Mats Qviberg och Per-Olof Eriksson
saknas i förslaget. Årsmötet hade annars inga invändningar mot förslaget. Om några motförslag
kommer fram fick styrelsen i uppdrag att ta ställning dessa förslag. Börge Gullgren ansåg Skåne
bör vara representerat i FSB:s styrelse. Årsmötet höll med om detta. Styrelsen och klubbarna
uppmanas att höra med medlemmarna om det finns lämpiga kandidater. Årsmötet beslutade att
styrelsen utser delegater till Riksstämman i Laholm den 20 oktober.
John-Ingmar Ahlberg undrade vad Skånes BF har gjort för att uppmärksamma Bridgens Dag den
25 augusti. Fredrik Jarlvik svarade att Skånes BF inte hade några egna aktiviteter. FSB erbjuder
klubbarna diverse material och tips för att klubbarna ska kunna genomföra propaganda för
bridgen. Det visade sig vara ett flertal klubbar på årsmötet som hade haft aktiviteter den 25
augusti.
Eva Andersson undrade om Skånes BF har för avsikt att köpa in Bridgemate som i sin tur kunde
lånas ut till klubbarna. Skånes BF har ganska få tävlingar där Brigemate behöver användas. Då det
är en stor investering kommer Skånes BF istället, om möjlighet finns, låna eller hyra Bridgmate.
Det konstaterades att många av distriktets klubbar har investerat i Bridgemate och att det fungerar
mycket bra.
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Börge Gullgren framförde att Bridgefestivalen i Jönköping var mycket välskött. Han konstaterade
också att där fanns många ungdomar och undrade varför det inte finns fler ungdomar i Skåne.
Björn Sörling sa att medlemsutvecklingen för juniorer är negativ både i Skånes BF och inom FSB.
Han menade att FSB gör väldigt lite för att vända den negativa trenden. Glädjande är dock att FSB
nu har utlyst en tjänst på 50% som enbart skall syssla med rekrytering av juniorer. Årsmötet
konstaterade att det är mycket svårt att värva juniorer till bridgen. Det både krävs eldsjälar på
klubbarna och pengar för att det ska lyckas.
Roger Olsson ansåg att det inte är bra att FSB:s inbetalningskort för medlemsavgiften bifogas
tidningen Bridge. Det finns risk att de som inte läser tidningen inte heller ser inbetalningskortet.
Lars Erwall svarade att detta förfarande är vanligt i många föreningar. Om inbetalningskortet ska
skickas separat innebär det dessutom mer kostnader. FSB kommer från och med i år skicka ut en
påminnelse till medlemmar som inte har betalat. Årsmötet ansåg att ärendet bör bevakas på
Riksstämman.
§ 17

Val av distriktsordförande
På valberedningens förslag beslutades att välja Jan Gutenwik till distriktsordförande för ett år.

§ 18

Val av övriga styrelseledamöter
Val av övriga styrelseledamöter. I tur att avgå var Staffan Lindberg, Boel Hall och Jan Gutenwik.
Boel Hall hade avböjt omval och Jan Gutenwik hade valts till distriktsordförande. Enligt
valberedningens förslag beslutades omval av Staffan Lindberg samt nyval av Stefan Litsegård,
Malmö, och Bo Selander, Hässleholm, alla på två år.

§ 19

Val av revisorer och revisorssuppleanter
På valberedningens förslag beslutades omval av 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 Boel Hall, Richard Korse och Bertil Hansson till valberedning på ett år.

§ 21

Avslutning
Freddy Friberg avgick efter 30 år i styrelsen och 12 år som ordförande. Hans-Olof Hallén höll ett
kort tal och tilldelade Freddy ett förtjänsttecken i silver med lagerkrans. Freddy uppvaktades även
med presenter från Skånes BF och tack framfördes för allt arbete som han har lagt ner under 30
år. Tack framföres även till avgående styrelseledamoten Boel Hall för hennes insatser i styrelsen
och till John-Ingmar Ahlberg för hans insatser i valberedningen. Fredrik Jarlvik tackade
mötesordföranden Lars Erwall. Lars Erwall tackade därefter de närvarande för visat intresse och
förklarade mötet avslutat klockan 12.00.

Justeras:

Malmö den 1 september 2007

__________________________
Lars Erwall, ordförande

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

_________________________
Björn Sörling, justeringsperson

__________________________
Hans-Olof Hallén, justeringsperson

