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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö söndagen den 13 september
2015.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Dan Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 12.00.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
26 personer var närvarande. Efter upprop godkände årsmötet följande röstlängd.
Klubb
BK Bridgehuset
BK Zonen
BS Oden
Hästveda BK
Lomma BK
Lunds BK
Malmö BK

Representant
Antal medlemmar
Röster
Tommy Lööf
376
16
Roger Olsson
203
9
Östen Svantesson
40
2
Christina Gutenwik
52
3
Leif Nötesjö
129
6
Lars-Åke Larsson
227
10
Ildiko Lang
276
3
Jan Eriksson
3
Bertil Hansson
3
Lone Stolt
3
Pri Bri 36
Kerstin Sjöstrand
207
9
Sjöbo BK
Monica Jönsson
41
2
Ystads BS
Östen Svantesson
187
9
Summa (inom parentes anges totalt antal medlemmar/röster) 1738 (4824)
78 (228)
§3

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§4

Val av ordförande för mötet
Valdes Dan Nilsson till ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Valdes Fredrik Jarlvik till sekreterare för mötet.

§6

Val av justeringspersoner
Valdes Gerhard Erlandsson och Christina Gutenwik 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. Noterades att antal medlemmar i Förbundet stadigt ökar och att antalet
klubbar minskar. Därefter godkände årsmötet styrelsens berättelse.

§9

Balansräkning och resultaträkning
Räkenskaperna genomgicks och godkändes. Verksamheten har under året gett ett underskott på drygt 24000
kronor. Den främsta anledningen av detta är minskade intäkter för brickläggning och att Förbundets kapital
inte längre ger någon ränta.

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse 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 2015/2016 visar ett underskott på 25000 kronor. Beslutades att godkänna den av styrelsen
framlagda budgeten för verksamhetsåret 2015/2016.
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§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2016/2017
Med anledning av bland annat minskade intäkter för brickläggning och en underbalanserad budget för 20152016 hade styrelsen föreslagit en höjning av distriktsavgift med 10 kronor för 2016/2017.
Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, om en höjning med 10 kronor av medlemsavgiften (till 120
kronor) för seniorer 2016/2017. Beslutades, enligt styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2016/2017
skall vara 0 kronor för juniorer och Introduktionsmedlemmar.

§ 14

Motioner
Inga inkomna motioner.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Diskuterades Skånes BF:s DM-tävlingar. Årsmötet var överens om att spellokalerna som används för
Förbundets DM-tävlingar skall vara handikappvänliga. Kansliet kommer att skicka ut en förfrågan till
klubbarna och samtidigt precisera vad som krävs för att få vara arrangör. Styrelsen fastställer
tävlingsbestämmelser.
Styrelsen hade presenterat ett förslag gällande stadgeändringar gällande § 7 och §11. Årsmötet godkände de
föreslagna ändringarna.

§ 16

Övriga ärenden
Under punkten diskuterades Förbundets utbildningsverksamhet, i främsta hand Tävlingsledarkurserna.
Framfördes ett önskemål om att göra utvärdering efter varje avslutad kurs.

§ 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 Bo Selander, Johan Millqvist och Jan Eric Larsson. På
valberedningens förslag beslutades omval av Jan Eric Larsson, Lund, samt nyval av Erik Andersson,
Trelleborg, och Jens Priess, Ängelholm, 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

Representation vid SBF:s Riksstämma
Beslutades att styrelsen utser Skånes BF:s representanter.

§ 22

Avslutning
Dan Nilsson framförde ett tack till de avgående styrelseledamöterna Bo Selander och Johan Millqvist.
Därefter tackade Dan Nilsson de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 13.05.

Justeras:

__________________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Christina Gutenwik, justeringsperson

Malmö den 13 september 2015

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

__________________________
Gerhard Erlandsson, justeringsperson

