
PROTOKOLL

Protokoll fört vid Årsmöte i Värmland-Dals Bridgeförbund onsdagen den 16 september 2020

          Mötet öppnades av VDB:s ordförande Gösta Frödin. 
         

1) Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd  
Genomgång av fullmakter samt fastställande av röstlängd. Mötet godkände den fastställda 
röstlängden.

2) Föredragningslista  
Föredragningslista godkändes.

3) Val av ordförande för mötet  
Karl-Erik Backelin valdes till ordförande för årsmötet enligt valberedningens förslag.

4) Val av sekreterare för mötet  
Ingrid Skoglund valdes till sekreterare för mötet enligt valberedningens förslag.

5) Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll  
Tina Elfstedt och Kenneth Hallgren valdes till justeringsmän.

6) Mötets behöriga utlysande  
Mötets behöriga utlysande godkändes.

7) Styrelsen årsberättelse och revisorernas berättelse  
Gösta Frödin gick igenom årsberättelsen och revisorernas berättelse lästes upp. Båda 
godkändes av mötets deltagare utan anmärkning.

8) Balans- och resultaträkning  
Berith Abrahamsson gick igenom ekonomin och årets resultat var ett litet minus på 5124 kr 
men ekonomin är fortfarande god för distriktet. Det kom inga frågor kring balans- och 
resultaträkning.

9) Ansvarsfrihet för styrelsen  
(Vid beslutet under denna punkt äger avgående styrelsen ledamöter eller suppleanter inte 
rösträtt). Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10) I stadgeenlig tid inkomna motioner  
Inga motioner har inkommit.

11)Ärenden styrelsen önskar behandla  
Inga ärenden från styrelsen att behandla.
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12) Förslag till startavgifter för närmaste räkenskapsår DM-tävlingar samt   
Allsvenskan div 4
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för 2020-2021. 
Mötet beslutade att godkänna förslaget.

13)Medlemsavgift för räkenskapsår 2021-2022  
Styrelsen föreslog oförändrade avgift för 2021-2022.
Mötet beslutade godkänna förslaget.

14)Arvoden för närmaste räkenskapsår 2020-2021  
Styrelsen föreslog höjt arvode för till vår DTL Jerry Eklöf, övriga arvoden som tidigare.
Mötet beslutade godkänna förslaget.

15) Fastställande av tävlingsprogram för 2020-2021  
Tävlingsprogrammet fastställdes i nuvarande skrivning med det kan komma att bli 
förändringar under säsongen p g a pandemin.
Mötet beslutade att godkänna det preliminära tävlingsprogrammet för 2020-2021.

16)Val av ordförande i VDB  
Valberedningen förslag till ordförande för VDB omval av Gösta Frödin.
Gösta Frödin valdes till ordförande för VDB (2020-2021).

17)Val av kassör om denne är i tur att avgå  
Valberedningen förslag till kassör för VDB omval av Berith Abrahamsson.
Berith Abrahamsson valdes till kassör för VDB (2020-2021/2021-2022).

18)Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år  
Valberedningen förslag omval av Thomas Fridlund, June Sandberg och Erik Nordenberg.
Thomas Fridlund, June Sandberg och Erik Nordenberg valdes till styrelseledamöter (2020-
2021/2021-2022).

19)Eventuella fyllnadsval  
Inga fyllnadsval behövdes göras.

20)Val av två styrelsesuppleanter 1 år  
Valberedningen förslag omval Mikael Johansson. Mikael Johansson valdes till 
styrelsesuppleant på 1 år (2020-2021). Vi saknade förslag på ytterligare en styrelsesuppleant så 
styrelsen fick i uppdrag att ta fram en kandidat till den posten.

21)Val av revisorer och två revisorssuppleanter  
Valberedningens förslag revisorer omval av Anders Darle och nyval av Karl-Erik Backelin, 
revisorssuppleanter omval Anders Ludvigsson. Vi saknar en revisorssuppleant men mötet 
ansåg det räckte med en revisorssuppleant.
Anders Darle och Karl-Erik Backelin valdes till revisorer för räkenskapsåret 
2020-07-01—2021-06-30.
Anders Ludvigsson valdes till revisorssuppleant för räkenskapsåret 2020-07-01—
2021-06-30. 
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22)Val av ledamot i valberedningen samt eventuella fyllnadsval  
Till ny ledamot i valberedningen valdes Kent Rörqvist. Tidigare invalda i valberedningen är 
Karl-Erik Backelin (sammankallande) och Markus Hedström.

23)Övriga frågor  
Gösta Frödin passade på att under denna punkt att informera angående ekonomin hos våra 
klubbar p g a pandemi och att det går att få ett bidrag från VDB. Aktuella klubbar är 
informerade. VDB:s styrelse har även beslutat att sponsra inköp av plexiglas skärmar till 
bridgeborden så klubbarna kan komma igång med spel igen.

24)Mötet avslutas  
Karl-Erik tackade för förtroende att få vara ordförande för VDB årsmöte och mötet avslutas.

__________________________________ ___________________________
Ordförande Karl-Erik Backelin Sekreterare Ingrid Skoglund

___________________________________ ___________________________
Justerare Tina Elfstedt  Justerare  Kenneth Hallgren
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