
Protokoll från årsmöte med Göteborgs Bridgeförbund 2019-09-15

Plats: Bridgens hus, J A Wettergrens Gata 5

Tid: Söndag den 15 september 20L9, kl. 13.00

1. Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande<rf röstlängd

Följande klubbar var närvarande på mötet; Askims BK, Asperö-Brännö BK, BK Debut, BK Everfresh, BK

Lyx (genom fullmakt), Fredagsklubben, Kungsbacka BS, Lerums BK, Onsdagsklubben.

Röstlä ngden faststä I ldes

2. Föredragningslista

Den anslagna och utsända föredragningslistan godkändes.

3. Val av ordförande för mötet

Bo Appelqvist föreslogs och valdes till ordförande.

4. Val av sekreterare för mötet

Alf Börjesson föreslogs och valdes till sekreterare.

5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

Birgit Andersson och Carl Ek föreslogs och valdes.

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Björn Sörling meddelade att kallelse till mötet och handlingar kopplade till detta hade skickats ut till
klubbarna och anslagits på GBFs hemsida i god tid före mötet.

Mötet befanns därfor vara behörigt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Två handlingar hade skickats ut i förväg; dels Verksamhetsberättelse och dels Tävlingsverksamhet.

lnga kommentarer framfördes till dessa och de lades därför till handlingarna.

8. Resultatrapport och balansräkning

Här uppstod viss förvirring, eftersom olika mer eller mindre detaljerade versioner hade skickats ut vid

olika tidpunkter.

Frågor ställdes bland annat om kontoposterna 5040 (reparation och underhåll av inventarier och

lokal), 5050 (Lokaltillbehör för hyrd lokal).

lnbrottet i GBFs kassaskåp, som ännu inte är redovisat, kommer att kosta ca 34000 kronor.

Kompletterande information kommer att ges på GBFs hemsida.



Göran Johansson ansåg att Styrelsens Resultat- och balansräkning skulle presenteras i en

underskriven form. Årsmötet beslutade att detta skall göras nästa år.

9. Revisorernas berättelse

Då ingen av revisorerna var närvarande läste Kalle Rasmusson upp deras berättelse. Av denna

framgick, att de föreslår att den av styrelsen överlämnade balansräkningen skall godkännas och

styrelsen därför bör beviljas ansvarsfrihet för det gångna bgdgetåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

Under denna punkt fokuserades på svårigheterna och möjligheterna att få spelarna att spela på rätt
nivå. Lerum, Debut och Askim berättade om sina erfarenheter. Eftersom tvångsmedel inte fungerar

måste man göra gränsdragningar, som inte skrämmer bort spelarna. Ett sätt kan vara att begränsa de

överkvalificerades möjligheter att få priser"

Klubbar med positiva erfarenheter ombeds skriva ner sina erfarenheter och skicka dem till GBFs

styrelse för vidarebefordran till övriga klubbar.

Styrelsens verksamhetsplan för det nyss påbörjade spelåret godkändes.

När det gäller budgeten siktar styrelsen på att leverera ett mindre överskott.

Även denna godkändes av årsmötet.

12. Årsavgift för kommande verksamhetsår

Bo Appelqvist meddelade att SBFs förslag om höjning av medlemsavgiften med 50 kronor per år

sannolikt kommer att gå igenom.

Med hänsyn till detta är det inte lämpligt att göra en samtidig höjning i vårt distrikt. Den beslöts

därför vara oförändrad på 50 kronor.

1-3. Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner

Under Bridgefestivalen är det kollision mellan SM damer och Chairman's Cup. Förslag har därför
framförts om att alternera placeringen av Damfinalen och Veteranfinalen vartannat år. GBFs styrelse

har stött detta förslag och kommer att framföra det vid årets riksstämma.

14. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet

Det fanns inga sådana ärenden.

15. Val av ordförande

Kalle Rasmusson föreslogs av valberedningen och valdes för 1 år.



16. Fastställande av antalet övriga ledamöter och suppleanter

Mötet beslutade att det skall vara 6 övriga ledamöter och två suppleanter.

17. övriga ledamöter

Jan Jensen, Bo Wallmander och Alf Börjesson kvarstår ett år.

Gunnar östgård-Ohlson, Bo Hillström och Sten-Åke Thunberg valdes för 2 är.

\
18. Val av styrelsesuppleanter

Birgit Peters6n och Birgitta Lagnell valdes för en period av två år.

1.9. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stefan Corneliusson och Mabel Leman valdes till revisorer och Mats Allgöwer till revisorssuppleant.

20. Val av valberedning

Lena Peters6n, Sven Nilsson och Carl Ek utsågs till ny valberedning.

2L. Fastställande av antal samt val av ombud och ersättare till SBF:s riksstämma

Antalet bestämdes till Wå och Bo Hillström och Carl Ek utsågs till att representera GBF.

Flera närvarande inklusive mötesordföranden och Carl Ek uttryckte oro för den turbulens, som har

rått och råder inom SBF. Detta kan på ett menligt sätt påverka förbundets verksamhet, där

Bridgefestivalen bedöms vara ett känsligt område, eftersom flera nyckelpersoner tar sin hand från

denna tillställning.

22. övriga frågor

Kalle Rasmusson bjöd de deltagande vid årsmötet på fika i kafdet på GBFs bekostnad.

Han inbjöd också till gratisspel vid Everfreshs eftermiddagstävling.

23. Årsmötets avslutande

Mötesordförande Bo Appelqvist tackade de närvarande för aktivt deltagande och avslutade mötet.

Vid protokollet Mötesordförande Justeras Justeras


