Årsmötesprotokoll 2008 1(3)
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö lördagen
den 6 september 2008.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Jan Gutenwik 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. 35 personer var närvarande.
Klubb
Bjärreds BK
BK 2 klöver
BK Axet
BK Fenix
BK Kvartetten
BK S:t Gertrud
BK Singelton
BK Tre Sang
BK Zonen
BS Oden
Höörs BK
Lomma BK
Lunds BK
Malmö BK
Pri Bri 36
Söderkulla BK
Videdals BK

Representant
Hans Tambour
Sally Winther
Bo Holmqvist
Bengt Håkansson
John-Ingmar Ahlberg
Bodil Wikström
Bertil Hansson
Inga-Lill Rönér
Boel Hall
Roger Olsson
Fredrik Wickström
Leif Nötesjö
Lars-Åke Larsson
Börje Jarlvik
Kerstin Sjöstrand
Bertil Hansson
Dan Nilsson
summa

Antal medlemmar Röster
147
6
61
3
34
2
63
3
38
2
37
2
18
1
326
14
224
9
203
9
38
2
88
4
200
8
383
16
107
5
43
2
27
2
2037

90 (197)

§3

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§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 Bo Holmqvist och Bertil Hansson 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. Fredrik Jarlvik framförde ett tack till Östen Svantesson
som efter två år slutat på kansliet. Efter små justeringar godkände årsmötet styrelsens berättelse.
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§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 erhåller några
bidrag. Underskottet på ca 10000 kronor kan förklaras bl a av att kansliets kopieringsmaskin gått
sönder och ersatts under året. Denna kostnad var inte budgeterad.

§ 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 2008/2009 visar på ett underskott på 25000 kronor. Med anledning av det
budgeterade underskottet diskuterades möjligheter till både inkomstförbättringar och reducering av
kostnader. Underskottet beror bland annat på att Skånes BF numera inte erhåller några bidrag,
men även på prisökningar för inköp av materiel mm. Kanslisten uppdrogs att undersöka om det
finns möjlighet att söka bidrag från Region Skåne för de medlemmar som är pensionärer. Bengt
Håkansson ansåg att hyran för kanslilokalen verkade vara hög. Fredrik Jarlvik redogjorde för
hyreskostnaden. Det är en rimlig hyra för ett kontor i centrala Malmö och att det också ingår
kostnad för parkeringsplats. Skånes BF:s lokalhyra har varit i stort sett oförändrad de senast 14
åren. Lars-Åke Larsson förelsog att priset för brickhyra kan höjas för att stärka ekonomin. Styrelsen
har diskuterat detta, men ser samtidigt det som en service till klubbarna att kunna hålla ett lågt
pris för brickläggning. Beslutades att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten för
verksamhetsåret 2008/2009.

§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2009/2010
Styrelsen hade föreslagit en höjning med 20 kronor av distriktsavgiften för 2009/2010. Med
anledning av detta vidtog en längre diskussion. Bo Holmqvist ansåg att det är svårt att motivera
medlemmarna att de skall betala medlemsavgiften eftersom de inte upplever att de får någonting
tillbaka. Boel Hall och Bodil Wikström menade att det är viktigt att både Skånes BF och Förbundet
Svensk Bridge (FSB) informerar medlemmar och klubbar vad medlemsavgiften ger. Lars-Åke
Larsson konstaterade att de anslutna klubbarna konkurrerar med icke-anslutna klubbar och det är
viktigt att ett medlemskap ger ett mervärde. Bengt Håkansson konstaterade att en höjning till 110
kronor innebär att Skånes BF troligen blir det distrikt med den högsta distriktsavgiften. Mötet
menade att detta kan motiveras med att Skånes BF är det enda distriktet med en heltidsanställd
kanslist och att kanslitjänsten är viktig för Skånes BF:s klubbfunktionärer och medlemmar. Det
konstaterades också att Skånes BF är ett mycket välfungerande distrikt och har under en
femårsperiod haft en medlemstillströmning som ligger mycket långt över riksgenomsnittet. Boel
Hall menade att klubbarna och medlemmarna har mycket stor nytta av att Skånes BF har en
kanslist som underlättar klubbfunktionärernas arbete. Ordföranden tillade att den senaste
höjningen till 90 kronor gjordes vid årsmötet 2004 och en 22 %-ig höjning från 90 till 110 kronor
nära stämmer överens med motsvarande prisökningar under perioden. Efter denna föredragning av
ordföranden, kunde årsmötet konstatera, att höjningen motsvarande period blir 6,25%, då även
medlemsavgiften till FSB inkluderats.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att höja medlemsavgiften för seniorer 2009/2010
med 20 kronor till 110 kronor. Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för
2009/2010 skall vara 0 kronor för juniorer och Introduktionsmedlemmar.

§ 14

Motioner
Inga motioner hade inkommit inom föreskriven tid.
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§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Förslag till nya stadgar presenterades. Ändringarna var mest av redaktionell karaktär samt
beroende på att FSB har ändrat stadgar och rutiner. Årsmötet beslutade att godkänna de
föreslagna ändringarna i stadgarna.

§ 16

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden diskuterades.

§ 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 Eva Erlandsson, Eva Andersson, Lennart
Blomqvist och Jan Carlsson. Enligt valberedningens förslag beslutades omval av samtliga 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

Representation vid FSB:s Riksstämma
FSB håller ingen Riksstämma 2008/2009. I händelse av en extrastämma beslutades att styrelsen
utser Skånes BF:s representanter

§ 22

Avslutning
Jan Gutenwik tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 11.40.

Justeras:

Malmö den 6 september 2008

__________________________
Jan Gutenwik, ordförande

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

_________________________
Bertil Hansson, justeringsperson

__________________________
Bo Holmqvist, justeringsperson

