Årsmötesprotokoll 2011 1(3)
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö söndagen den 4 september
2011.

§1

Mötets öppnande
Ordföranden Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 11.30.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Efter upprop godkände årsmötet följande röstlängd. 34 personer var närvarande.
Klubb
BK Bridgehuset
BK Fenix
BK S:t Gertrud
BK Zonen
Hästveda BK
Höörs BK
LUCK
Lunds BK
Malmö BK
Pri Bri 36
Söderkulla BK
Videdals BK
Ystads BS

Representant
Pyttsi Flodqvist
Marianne Strandberg
Christina Sjöberg
Boel Hall
Christina Gutenwik
Guiseppe Martini
Lars-Göran Niklasson
Lars-Åke Larsson
Berth Rasmusson
Björn Holgersson
Bertil Hansson
Dan Nilsson
Boel Hall

Antal medlemmar Röster
249
96
31
177
45
43
59
208
353
187
39
31
196

Summa (inom parentes anges totalt antal medlemmar/röster) 1714 (4671)

10
4
2
8
2
2
3
9
15
8
2
2
8
75 (218)

§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 Bertil Hansson och Dan Nilsson 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. Konstaterades att antalet medlemmar ökar ständigt, men att antalet juniorer
minskar. Det minskande antalet juniorer är ett stort problem för distriktet och även ett nationellt problem.
Diskuterades olika möjligheter till åtgärder. Ämnet diskuterades senare mer under punkten ”Övriga ärenden”.
Fråga framfördes om Hasses Ungdomsfond. Årsmötet önskade att det i kommande utskick görs ”reklam” för
fonden så att juniorer ser att möjlighet till bidrag finns. Därefter godkände årsmötet styrelsens berättelse.

§9

Balansräkning och resultaträkning
Räkenskaperna genomgicks och godkändes. Konstaterades att året gett ett stort överskott, men att det
huvudsakligen rör sig om extraordinära intäkter (ca 86000 kronor). Verksamheten har i övrigt gett ett litet
överskott (ca 1000 kronor). Berth Rasmusson, revisor, framförde att det är bra att Förbundet har en bra
kapitalbuffert för väntade och oväntade kostnadshöjningar. Då finns det större möjlighet att undvika en
framtida höjning av medlemsavgiften.

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes av Berth Rasmusson och godkändes. Balansräkningen fastställdes.
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§ 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 2011/2012 visar på ett överskott på 50000 kronor (överskottet består huvudsakligen av
extraordinära intäkter). Beslutades att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten för verksamhetsåret
2011/2012.

§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2012/2013
Styrelsen hade föreslagit oförändrad distriktsavgift för 2012/2013.
Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, om oförändrad medlemsavgift (110 kronor) för seniorer
2012/2013. Beslutades, enligt styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2012/2013 skall vara 0 kronor för
juniorer och Introduktionsmedlemmar.

§ 14

Motioner
Motion hade inkommit från Dalby BK. I motionen framfördes önskemål om fasta speldagar i Skåneserien.
Motionären, Dalby BK, fanns inte närvarande att föredra motionen. Styrelsen hade avstyrkt motionen med
motvering: Distriktet har minst elva sanktionerade silverlagtävlingar som har fasta speldagar. Utöver detta
används fasta speldagar i SM/DM-lag. Därför finns det för få ytterligare dagar att välja fasta speldagar på.
Dessutom skulle fasta speldagar innebära att det kan inkräkta på klubbarnas ordinarie tävlingsverksamhet.
Möjlighet att införa fasta speldagar finns i framtiden, men då måste de fasta speldagarna utannonseras i
mycket god tid eftersom det annars finns risk för krockar med redan befintliga lagtävlingar. Efter diskussion
beslutade årsmötet att avslå motionen. Under diskussionen framfördes önskemål om att Förbundet
presenterar information om klubbar som, mot rimlig bordsavgift, har möjlighet att ta emot lag som vill spela i
Skåneserien.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Diskuterades Skånes BF:s DM-tävlingar. Styrelsen vill försöka sprida DM-finalerna inom distriktet. Årsmötets
deltagare ställde sig positiva till detta och ser gärna att DM-finaler även arrangeras i den östra/nordöstra
delen. En viktig förutsättning är att klubben har en bra lokal (gott om utrymme och handikappanpassat) med
nödvändigt material, teknisk utrustning och möjlighet till enklare servering. Dessutom krävs även ideella
insatser från klubbens medlemmar. Förbundet har möjlighet att ge viss ekonomisk ersättning för
tävlingsledare och lokalhyra. Kansliet skall kontakta Förbundets klubbar för att förhöra sig om intresse om att
arrangera kommande säsongers DM-finaler.
Diskuterades resekostnadsersättning i samband med DM-finaler. Även om det inte rör sig om några
betydande belopp ansåg mötet att det är en liten markering till de som ofta reser längst också får en liten
ersättning. Beslutades att reseersättning även fortsättningsvis skall användas, men att styrelsen kan göra
förändringar i hur ersättningar skall fördelas.
Diskuterades Förbundets framtida brickläggning. Förbundet har annonserat om att eventuellt upphöra med
brickläggning till vanliga barometertävlingar och till kvällstävlingar. Främsta anledningen är att det fr o m
kommande säsong inte är säkert att det finns personalresurser att lägga brickor i den omfattning som sker
idag. Förbundet kommer att fortsätta med att lägga brickor till egna arrangemang och om möjligt till
sanktionerade silver- och guldtävlingar. Det finns många brickläggningsmaskiner på distriktets klubbar och
numera är Förbundets brickläggning riktad till ett relativt fåtal klubbar i den sydvästra delen av distriktet.
Årsmötet ansåg att klubbarna kan hjälpas åt med att lägga brickor till varandra (mot skälig ersättning) och
på så sätt tillgodose det behov som finns. En handuppräckning bland mötesdeltagarna visade att en mycket
klar majoritet var för att Förbundets brickläggningsservice kan skäras ned enligt ovan.

§ 16

Övriga ärenden
Under punkten diskuterades möjliga juniorsatsningar. Bland annat nämndes möjlighet att få EU-bidrag och
anställningar finansierade via arbetsförmedlingen (bl a FAS 3). Några av mötets deltagare (Pyttsi Flodqvist,
Lars-Göran Niklasson, Björn Holgersson, Christina Leander) visade sig vara insatta i dessa möjligheter och
skall framföra förslag om tänkbara projekt. Årsmötet var överens om att juniorsatsningar är att prioritera om
Förbundet har möjlighet till bidrag/anställningar av olika slag.
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§ 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, Johan Millqvist och Maggie Holgersson. På
valberedningens förslag beslutades omval av 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 Jan Eric Larsson, 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 närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 13.15.

Justeras:

__________________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Bertil Hansson, justeringsperson

Malmö den 4 september 2011

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

__________________________
Dan Nilsson, justeringsperson

