
Årsmötesprotokoll för Göteborgs Bridgeförbund

Datum: 2018-09-30
Tid: kl 13

Före årsmötets start hyllades framgångsrika göteborgsspelare som under föregående säsong haft 
framgångar på nationell och internationell scen. Under säsongen 2017-2018 såg dessa ut:

SM-par Mixed Guld Ylva Pyykkö – Anders Erikson
SM-par Open Silver Jan-Erik Åsmo – Ronny Ovesson Ejnell

1. Årsmötet öppnades av GBFs ordförande Kalle Rasmusson och hälsade alla välkomna.
2. Årsmötet godkände röstlängden.
3. Föredragningslistan godkändes.
4. Kalle Rasmusson valdes som årsmötets ordförande.
5. Björn Sörling valdes som årsmötets sekreterare.
6. May Moore och Alf Börjesson valdes som justeringspersoner att jämte ordföranden justera 

protokollet.
7. Årsmötets behöriga utlysande. Kallelse till årsmötet hade lagts upp på hemsidan och satts 

upp på anslagstavlan på Bridgens Hus fredagen den 14 september. Årsmötet befanns vara 
behörigt utlyst.

8. Björn Sörling föredrog Verksamhetsberättelse och tävlingsverksamhet. Årsmötet pekade 
särskilt på framgångar vid DM-lag (tack vare Askims BK) och DM-damer (tack vare 
Elisabeth Grahn och Bridgens vänner). Handlingarna godkändes av årsmötet.

9. Mabel Leman föredrog Resultatrapport och Balansräkning varpå dessa godkändes av 
årsmötet.

10. Revisorerna Sven-Olof Jarkvist och Stefan Corneliusson delgav Revisorernas berättelse.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30.

Verksamhetsplanen och budget gicks igenom och godkändes efter diskussioner om
a) Hur många nya spelare som genereras.
b) Synpunkter på tävlingskalendern.
c) Satsning på juniorer.

13. Årsavgifter för verksamhetsåret 2018-2019.
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter 50 kr (0 kr för junior), vilket årsmötet fastställde 
efter viss diskussion. 

14. Inga inkomna motioner.
15. Styrelsen hade inga ärenden man ville att årsmötet skulle behandla.
16. Val av ordförande för GBF 2018-2019.

Kalle Ramusson valdes som ordförande för ett år.
17. Val av ledamöter:

kvarstår 1 år: Gunnar Ohlson, Bo Hillström, Sten-Åke Thunberg
omval 2 år: Jan Jensen, Bobo Wallmander
nyval 2 år: Sven-Olof Jarkvist

18. Val av suppleanter:
kvarstår 1 år: Birgit Petersen 
nyval 2 år: Alf Börjesson

19. Val av revisorer:
Stefan Corneliusson, omval
Mabel Leman, nyval

20. Val av valberedelse:



Els-Marie Södergren, Lena Petersen och Sven Nilsson valdes till valberedelse.
21. Fastställande av antal, samt val av ombud och ersättare till SBF:s riksstämma

Eftersom SBF inte har någon förbundsträff under hösten 2018 valdes inget ombud.
22. Övriga frågor:

a) Helle Lehes gav valberedningen tips om att försöka öka antalet kvinnor till nästa års 
styrelse. 
b) Kalle Rasmusson bjöd in mötesdeltagarna till gratis fika sponsrat av Bridgens Vänner 
samt gratis deltagande på BK Everfresh söndagsspel.
c) Lena Petersen yrkade på att få reda mer om vad Bridgens Vänner är för något. Mabel 
Leman berättade att Bridgens Vänner är en organisation som delar ut medel i avsikt att 
förbättra göteborgsbridgen. Medel kommer in via köp av lotter, hälften av dessa medel delas
ut vid tre prisdragningar per år och resterande ska gå till välgörande ändamål. Årsmötet 
ansåg att man vid GBFs årsmöte kan låta Bridgens Vänner redogöra för vilka dessa 
välgörande ändamål varit under föregående period.

23. Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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