Föredragningslista vid Skånes Bridgeförbunds årsmöte söndagen den 6 september 2020, klockan 10.30, på
Internet via Zoom.
1

Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd.

2

Föredragningslistan (inbördes ordning kan ändras och tillägg kan göras).

3

Val av ordförande vid mötet.

4

Val av sekreterare vid mötet.

5

Val av justeringspersoner som tillsammans med ordföranden skall justera mötets protokoll.

6

Mötets stadgeenliga utlysande.

7

Styrelsens berättelse.

8

Balansräkning och resultaträkning.

9

Revisorernas berättelse, ansvarsfrihet för styrelsen.

10

Styrelsens budgetförslag för löpande räkenskapsår, budgetfrågor för kommande år.

11

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår (2021-2022).
P g a rådande omständigheter med ett förväntat stort budgeterat underskott föreslår styrelsen en
höjning av medlemsavgiften (nuvarande distriktsavgift 120 kronor). Eftersom underskottet är svårt att
förutse vill styrelsen ha möjlighet att differentiera en höjning baserat på ett förväntat utfall för 20192020. Om resultatet följer budget (d vs ett underskott på 40000 kronor) föreslås en höjning av
medlemsavgiften med 20 kronor. Om underskottet överstiger budget med mer än 20000 kronor
föreslås en höjning med ytterligare 10 kronor och detta gäller för varje ytterligare 20000 kronor som
budgeten överskrids negativt upp till en höjning med som högst 50 kronor.
Avgiften för juniorer och Introduktionsmedlemmar föreslås vara 0 kronor. Till ovanstående
medlemsavgifter kommer Svenska Bridgeförbundet (SBF) och klubbarnas beslutade avgifter.

12

Motioner som senast 30 dagar före mötet inkommit till styrelsen. Inga motioner har inkommit.

13

Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet. Ändring av Förbundets stadgar.
Svenska Bridgeförbundet har övergått till ett nytt verksamhetsår som framöver löper 0901-0831.
Styrelsen föreslår att Skånes BF ska byta verksamhetsår fr o m 2021-07-01 till att det ska avslutas
2022-08-31. Det innebär att verksamhetsåret 2021-2022 kommer att bli 14 månader.

14

Övriga ärenden.

15

Val av distriktsordförande för ett år. Avgående är Dan Nilsson. Valberedningen föreslår omval.

16

Val av övriga styrelseledamöter på två år. Avgående är Eva Andersson, Eva Erlandsson, Jan
Gutenwik och Anders Nordberg. Valberedningens preliminära förslag är omval av Eva Andersson, Eva
Erlandsson, Anders Nordberg och Jan Gutenwik, samtliga på två år.

17

Val av revisorer och revisorssuppleant fram till nästa ordinarie årsmöte. Nuvarande är: ordinarie Berth
Rasmusson och Lars Durlow, suppleant Stefan Underdal. Valberedningen föreslår omval av Lars
Durlow samt nyval av Richard Korse som ordinarie revisorer, samt omval av Stefan Underdal som
revisorssuppleant.

18

Val av valberedning. Nuvarande valberedning: Bertil Hansson (sammankallande),
Richard Korse och Boel Hedengran.

19

Utnämning av representant/er vid SBF:s Riksstämma. SBF arrangerar ingen Riksstämma innevarande
verksamhetsår. I händelse av extra Riksstämma föreslås att styrelsen utser representanter.

20

Avslutning.

