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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö söndagen
den 8 september 2019.
§1

Mötets öppnande, upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.30.
Efter upprop godkände årsmötet nedanstående röstlängd. 26 personer var närvarande.
Klubb
BK Bridgehuset
BK Zonen
Hässleholms BK
Lunds BK
Malmö BK
Lomma BK
BS Oden
Munka Ljungby BS
Ängelholms BS

Representant
Anders Nordberg
Boel Hedengran
Bo Selander
Lars-Åke Larsson
Ildiko Lang
Berit Nilsson
Östen Svantesson
Christina Gutenwik
Tor-Björn Bohman

Antal medlemmar Röster
324
230
110
194
268
127
56
39
120

summa

1468 (4477)

13
10
5
8
11
6
3
2
5
63 (209)

§2

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§3

Val av ordförande för mötet
Valdes Jan Gutenwik till ordförande för mötet.

§4

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

§5

Val av justeringspersoner
Valdes Roger Olsson och Östen Svantesson till justeringspersoner att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet.

§6

Mötets behöriga utlysande
Då kallelse till årsmötet utsänts inom föreskriven tid förklarade sig mötet vara behörigen utlyst.

§7

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

§8

Resultaträkning och balansräkning
Resulträkningen och balansräkningen genomgicks och fastställdes.

§9

Revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorernas berättelse presenterades.
På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 10

Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, budgetfrågor för kommande år
Beslutades att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten för verksamhetsåret 2019/2020.
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§ 11

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2020/2021
Styrelsen hade föreslagit oförändrad distriktsavgift för 2020/2021.
Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, om oförändrad medlemsavgift (120 kronor) för seniorer
2020/2021. Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2020/2021 skall vara 0 kronor för
juniorer och Introduktionsmedlemmar. Svenska Bridgeförbundets beslutade avgifter tillkommer.

§ 12

Motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 13

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Styrelsen ville få råd och vägledning om hur Skånes BFs kapital kan placeras. F n finns det ca 360000 kronor
som är placerade på ett bankkonto med 0% avkastning. Efter diskussion fick styrelse mandat att placera
dessa tillgångar på ett sätt som kan ge högre avkastning. En förutsättning är att Skånes BFs revisorer stödjer
detta. Dessutom ska det inte vara någon typ av spekulativa placeringar, utan mer trygga placeringar som på
sikt kan ge högre avkastning än nuvarande 0%.

§ 14

Övriga ärenden
Under övriga ärenden var det mycket diskussion kring Svenka Bridgeförbundet (SBF). Det har inkommit en
hel del motioner till SBF:s Riksstämma den 12 oktober. Dessa motioner var dock ännu inte publicerade och
därmed kunde inga beslut tagas kring dessa. Årsmötet gav Skånes BF:s representanter mandat att rösta
enligt styrelsens uppfattning. Diskuterades bl a den föreslagna höjningen med 50 kronor av medlemsavgiften
till SBF. BK Bridgehuset har skickat in en motion som berör medlemsavgiften och förordar i stället att den
”rörliga” medlemsavgiften ska höjas. Även utvecklingen av BIT (SBF:s hemsida och interna
redovisningssystem) diskuterades. Projektet har försenats och fördyrats. Konstaterades att antalet aktiva
juniorer fortfarande sjunker. Diskuterades vad man kan göra för att vända trenden. Inga beslut fattades
under denna punkt.

§ 15

Val av distriktsordförande
Valberedningens förslag var omval av Dan Nilsson till distriktsordförande för ett år. Beslutades att välja Dan
Nilsson som distriktordförande på ett år.

§ 16

Val av övriga styrelseledamöter
I tur att avgå var Erik Andersson, Jens Priess och Jan Eric Larsson. Valberedningens förslag var omval av
samtliga på två år. Beslutades att välja dessa tre på två år.

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens förslag var omval av Berth Rasmusson och Lars Durlow till revisorer på ett år samt Stefan
Underdal till revisorssuppleant på ett år.Beslutades att välja dessa tre på ett år.

§ 18

Val av valberedning
Beslutades att välja Boel Hall, Richard Korse och Bertil Hansson till valberedning på ett år. Bertil Hansson
utsågs till sammankallande.

§ 19

Representation vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma
Beslutades att styrelsen får i uppdrag att utse Skånes BF:s representanter till Svenska Bridgeförbundets
Riksstämma den 12 oktober, 2019.

§ 20

Avslutning
Jan Gutenwik tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 11.55.

Justeras:

Malmö den 8 september 2019

__________________________
Jan Gutenwik, ordförande

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

_________________________
Roger Olsson, justeringsperson

__________________________
Östen Svantesson, justeringsperson

