Årsmötesprotokoll 2009 1(2)
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö lördagen den 12 september
2009.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.00.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Efter upprop godkände årsmötet följande röstlängd. 16 personer var närvarande.
Klubb
Bjärreds BK
BK Fenix
BK Zonen
BS Oden
Lomma BK
Lunds BK
Malmö BK
Videdals BK

Representant
Antal medlemmar Röster
Hans Tambour
140
Tommy Larsson
70
Boel Hall
160
Roger Olsson
226
Leif Nötesjö
94
Lars-Åke Larsson
203
Berth Rasmusson
403
Östen Svantesson
26
summa
1322

6
3
7
10
4
9
17
2
59 (199)

§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 Hans Tambour och Berth Rasmusson 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. 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 fortsätter, men att det blev mindre än budgeterat.

§ 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 2009/2010 visar på ett överskott på 5000 kronor. Konstaterades att den höjda
medlemsavgiften medför att Skånes BF kan lägga fram en positiv budget och att det förhoppningsvis kan
fortsätta så ett par år till utan att behöva höja medlemsavgiften till distriktet. Beslutades att godkänna den
av styrelsen framlagda budgeten för verksamhetsåret 2009/2010.

§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2010/2011
Styrelsen hade föreslagit oförändrad distriktsavgift för 2010/2011.
Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, om oförändrad medlemsavgift (110 kronor) för seniorer
2010/2011. Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2010/2011 skall vara 0 kronor för
juniorer och Introduktionsmedlemmar.
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§ 14

Motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Diskuterades Skånes BF:s DM-tävlingar. Styrelsen önskade förslag från klubbarna hur man kan öka intresset
för deltagande. Leif Nötesjö föreslog att DM-finalerna kan föregås av mer lokala kval, gärna utspritt över
hela Skåne. Så fungerar det redan i DM för par, men mötet var överens om att detta kan provas även i DM
för mixed och kanske även i DM för damer. Styrelsen och kansliet arbetar vidare på detta inför DM-finalerna
2010/2011.
Diskuterades Skånes 75-årsjubileum som är 2010. Styrelsen har redan planerat att arrangera en guldtävling
den 24 april 2010. Mötet var överens om att man även ska föröka arrangera en breddtävling. Man
diskuterade även att arrangera en bankett eller fest, men mötet ansåg att detta inte är nödvändigt.
Föreslogs att arrangera en simultantävling i början av april. Tävlingen skall då spridas regionalt i Skåne, på
fyra eller fem centralorter. Guldtävlingaren och simultantävlingen skall inte belasta budgeten i någon högre
utsträckning. Styrelsen och kansliet fick i uppdrag att arbeta vidare på detta.

§ 16

Övriga ärenden
Under övriga ärenden diskuterades det låga intresset från klubbar och medlemmar för att delta på Skånes
BF:s årsmöten. En anledning kan vara att informationen inte når rätt personer. En annan orsak kan tänkas
vara att det inte tydligt framgår att årsmötet är öppet för alla medlemmar och inte enbart klubbarnas
representanter. Styrelsen arbetar vidare på öka intresset och förbättra informationen vid kommande
årsmöten.

§ 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 Bo Selander, Stefan Litsegård och Staffan Lindberg. Enligt
valberedningens förslag beslutades omval av Bo Selander på två år, samt nyval av Maggie Holgersson,
Malmö, och Johan Millqvist, Höganäs, båda 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
Beslutades att styrelsen utser Skånes BF:s representanter

§ 22

Avslutning
Jan Gutenwik tackade de avgående styrelseledamöterna, Stefan Litsegård och Staffan Lindberg, för deras
insastser i styrelsen. Jan Gutenwik tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 11.40.

Justeras:

__________________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Berth Rasmusson, justeringsperson

Malmö den 12 september 2009

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

__________________________
Hans Tambour, justeringsperson

