Årsmötesprotokoll 2014 1(2)
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö söndagen
den 7 september 2014.
§1

Mötets öppnande
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 nedanstående röstlängd. 24 personer var närvarande.
Klubb
BK Bridgehuset
BK Zonen
Hästveda BK
LUCK
Lunds BK
Malmö BK
Pri Bri 36
TBS Scania

Representant
Antal medlemmar Röster
Tommy Lööf
339
Boel Hall
194
Christina Gutenwik
51
Lars-Göran Niklasson
43
Lars-Åke Larsson
229
Ingemar Mårtensson
334
Kerstin Sjöstrand
218
Lars-Åke Wikström
10
summa
1418 (4791)

14
8
3
2
10
14
9
1
61 (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 Boel Hall och Lars-Åke 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.

§8

Styrelsens berättelse och resultaträkning
Styrelsens berättelse föredrogs sida för sida. Därefter godkände årsmötet styrelsens berättelse och
resultaträkning.

§9

Balansräkning
Balansräkningen genomgicks och fastställdes.

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes.

§ 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 2014/2015 är balanserad. Beslutades att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten för
verksamhetsåret 2014/2015.
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§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2015/2016
Styrelsen hade föreslagit oförändrad distriktsavgift för 2015/2016.
Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, om oförändrad medlemsavgift (110 kronor) för seniorer
2015/2016. Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2015/2016 skall vara 0 kronor för
juniorer och Introduktionsmedlemmar. Svenska Bridgeförbundets beslutade avgifter tillkommer.

§ 14

Motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Inga ärenden var förannonserade.

§ 16

Övriga ärenden
Boel Hall, BK Zonen, framförde kritik mot Svenska Bridgeförbundets nya hemsida. Den är svårmanövrerad
och många medlemmar har svårt att hantera den. Mötet instämde i kritiken och Skånes BF:s delegater vid
distriktsträffen kommer att vidarebefordra denna kritik till Svenska Bridgeförbundet.
Fredrik Jarlvik informerade om Skånerallyt. Det har varit ett vikande intresse och därför har rallyt lagts ner
inför denna säsongen. Om intresset ökar kan ett nytt Skånerally starta nästa säsong.

§ 17

Val av distriktsordförande
På valberedningens förslag beslutades att välja Dan Nilsson till distriktsordförande för ett år.

§ 18

Val av övriga styrelseledamöter
Val av övriga styrelseledamöter. I tur att avgå var Eva Erlandsson, Eva Andersson, Pyttsi Flodqvist och Jan
Gutenwik. På 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 Svenska Bridgeförbundets Riksstämma
Svenska Bridgeförbundet håller ingen Riksstämma 2014/2015. 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 12.40

Justeras:

Malmö den 7 september 2014

__________________________
Jan Gutenwik, ordförande

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

_________________________
Boel Hall, justeringsperson

__________________________
Lars-Åke Larsson, justeringsperson

