
 

 Borlänge Bridgeklubb 

Årsmöte 2018-01-30  

 

 
 1  Mötets öppnande  

 Inga-Lis Larsson hälsade oss välkommen och förklarade årsmötet 2018 öppnat. 

 

 2  Val av ordförande för årsmötet  

 Monica Eriksson valdes till ordförande för årsmötet. 
 

 3 Val av sekreterare för årsmötet  

 Peter Nohrén valdes till sekreterare för årsmötet. 
  

4 Val av justerare 
 Till justerare valdes Christina Nordlöf och Inga-May Fritzing. 

  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

6  Årsmötets behöriga utlysande 

 Årsmötet ansågs utlyst i behörig tid 
 

7  Verksamhetsberättelse  

 Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. 

 Ordföranden och tävlingsledaren redogjorde för olika avsnitt. 
 

8  Ekonomisk rapport  

 Den ekonomiska rapporten föredrogs och godkändes. 

  

9  Revisionsberättelse  
 Åke Nordlöf föredrog revisionsberättelsen, vilken lades till handlingarna. 

 

10  Ansvarsfrihet för styrelsen  

 Årsmötet beviljade styrelsens ansvarsfrihet. 
  

11  Förenings- och Förbundsavgifter, spelaravgifter  

 Medlemsavgifter och spelavgifter förblir oförändrade. 
  

12 Val av ordförande  

 Per-Åke Good valdes som ordförande. 



13  Övriga val  

Ledamöter som valdes på förra årsmötet och därmed har ett år kvar: 

Peter Nohrén, Kjell Lundvist och Irene Matsson (suppl).  

 

 Styrelse:  Håkan Gabrielsen, omval för två år 

  Marianne Löfqvist, omval för två år. 

Sven Nilsson, fyllnadsval för ett år. 

Kent Olsson (suppl), omval för två år 

 

    

 Revisorer: Åke Nordlöf och Bo Siminski, omval för ett år. 

 

 Valberedning: Peter Johansson , omval för ett år   

 

14 Stadgar  

Den tillträdande styrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte lägga förslag om 

tillägg i stadgarna om hantering av motioner till årsmötet. 

 

15 Motioner  

Den inkomna motionen angående förläggning av årsmöten avslogs, men 

årsmötet fann att antalet spelade brickor skall maximeras till 22 vid årsmötena. 

  

16 Övriga frågor  

Plaketter delades inte ut då leverantören är försenad med leveransen. 

Förslag från Bo Siminski revisorerna angående översyn av internetuppkoppling 

hänsköts till den nya styrelsen. 

Meddelades att för DM-par kvalet i Falun står BBK för anmälningsavgiften till 

Distriktet för klubbens medlemmar. Inget spel i Borlänge dessa dagar. 

 

17  Mötet avslutades  

 

 

 

Vid Protokollet 

 

 

 

…………………………………….. 

Peter Nohrén 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

………………………………………  ……………………………… 
Christina Nordlöf     Inga-May Fritzing  


