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ÅRSMÖTE ÖRNSKÖLDSVIKS BRIDGEALLIANS 2020-04-06

§ 1 Årsmötets öppnande ÖBAs ordförande Åke Lundberg förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av årsmötes-
funktionärer

Åke Lundberg valdes till årsmötets ordförande, Ingrid Sundgren till årsmötets 
sekreterare och Olle Nylander att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av 
dagordning

Årsmötesdeltagarna godkände dagordningen.

§ 4 Mötets utlysande Mötet befanns utlyst i laga ordning.

§ 5 Verksamhetsberättelse
och ekonomisk 
redovisning

Åke Lundberg läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till 
handlingarna.

Eva Eriksson föredrog den ekonomiska redovisningen som godkändes och lades 
till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelse Olle Nylander föredrog revisionsberättelsen, vilken lades till handlingarna.

§ 7 Styrelsens 
ansvarsfrihet

På revisors rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.

§ 8 Val av ordförande Till ordförande för Örnsköldsviks Bridgeallians på 1 år valdes Åke Lundberg.

§ 9 Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Lars Ahlenius och Ann Ingman (nyval).

§ 10 Val av suppleanter Till suppleanter på 1 år valdes Elsy Boman och Kerstin Forsman (omval).

§ 11 Val av revisor och 
revisorsuppleant

Olle Nylander valdes till revisor och Lennart Jonsson till revisorsuppleant på 1 år 
vardera (båda omval).

§ 12 Fastställande av 
medlemsavgift

Mötet beslutade att för 2021 tar ÖBA inte ut någon medlemsavgift. Årsavgiften 
till Svenska Bridgeförbundet är 230,- och till Ångermanlands Bridgeförbund 70,- 
per person.

§ 13 Val av valberedning Till valberedning valdes John-Ove Backlund (sammankallande, omval). Styrelsen 
fick i uppdrag att finna ytterligare en person till valberedningen. Efter mötet 
kontaktade ordförande Anders Elfving som accepterade (nyval).

§ 14 Övriga ärenden och 
inkomna motioner

Erling Hägglund har efter många år i styrelsen avsagt sig uppdraget. 
Ordföranden tackade för ett gott arbete och utlovade en mer högtidlig 
avtackning vid lämpligt tillfälle när fler av ÖBAs medlemmar kan närvara.

Inga motioner hade kommit in till mötet.

§ 15 Årsmötet avslutas Ordförande Åke Lundberg tackade för visat intresse och förklarade årsmötet 
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avslutat.

Vid protokollet

Ingrid Sundgren

Justerat

Olle Nylander

Olle Nylander


