
Frctskoll *ån årsmste med Giiteb*rgs §ridgef{irbund U$2{F1$-ä5

Plats: Bridgens huso J Å Wettergrs*: Gata 5

Tid: söndagen den 25 +kt*her 3S2*, kl. å3.&

1. Upprcp. godkännande av fullmakter sarnt fastsLällande av röstlängd

Föli*nde kluhbar var närvarande på rnöte§ BK Debut 8tr( Everfresh. Lerums E{, Askirns 8K {genorn
fullmakt!, BK Lyx {g*nam fullrxakt}, Fredagsklnbbe*, #nsdagsklubben, Bohus Haticn och 35 53.

Röstlängden fasbtältdes.

2. Föredragningslista

Der: anslagna qch utsä nda frired ragn i ngsliskn godk§nd*s -

3, Val av ardförande for rnötet

Sigvard §undelld föreslags cch valdes tillordförande-

4. Val av s*kreterare för rnotet

Ålf Börjesson foreslogs och valdes till sekreterare.

5- Val ev två justeri*gspersofter att jämte ordföranden justera protckoll*t

Pi* Malmgren och §ten-Åke Thunberg föresltrgs sch v*l*es.

6. Fråga am årsmötets hehörlga utlysande

Mötet befa*ns uara behörigf uttyst.

7- S§relsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse*, sern hade skickats ut i föruäg. godkänd*s och lades till handlingarna.

8. Årsbokslut

F€g*r ställdes om hur det hade gått med hyran f,6r Sridgens Hus till Flaäer.

Efter kort diskussion lades årsboklutet, sam inkl*derar r*sultat- ach balansräk*ing. tiltr handlingar*a"

9- Eevisorernas berättelse

Då i*gen av revisorerna rrar närvara*de läste 8c Hillström upp deras berättelse. Av denna framglclq

att de för*slår, att den av 
=tyrelsen 

överlämnade balan:råkningen rkallgodkänna: och styrelsen

därftir bör beviljas ansvarsfrihet för det gångna budgetåret.



L*. Fråga om ansvarsfrihetf§r de* avgående s§rclsen

Årsmötet bevi§ade styrelsen atrsvarsfrihet för det gångna r§ke*skapsår*t.

å1. §§relsens förslag till stadg**ndringar

Sveriges firidgeförhund har infört ett *yttverksamhetsår. som låper från tr september till 31 a*gusti.
Detta föranleder att GBF ach dess klubbar följer efter.
Stadgeändringarna godkändes av årsmrltet.

32. S§relsens förulag til* verkear*hetsplan ech idåbudget

Någan qentlig verksanrhetsplan h*de inte kunnat skrivas eftersom vi f*rtfarande är beroende av h*r
Corona-pandemin utueckl*s.

Yi planerar att starta GtsFs yerkamhet när ett verksarnt vaccin har kommit-

Vi rekornnruenderar att klubbarna följer de*na r*ksmff:*ndation.

Dmk får varje klubb på eget ansvar grira sin egen hed6mning när och om spel kan kcmma igång.

I*ligt uppgift har L*rum, tr{ronhusktruhben. Viva och *oyal startat verksamheten.

Lerum inforraerade önn sin verksan:het och hur de har tagit hänsyn till smittorisker från Csvid 13

di rekt efter års rnötet.

Bo llillström hade giort en idåhudget, där han hade rähnat med att det n*rnnala spelet skall komrna

igång i andra kvartalet nästa år.

Fram till dess kommer lagtävlingar och part'ävlingar att arrangeras på nätet"

Yerksarnhetsplan *ch id€budget godkändes.

13. Årsavglft för kammende verks*mhetsår

Avgiften ti,l §BF bihehålls ofrirändrad på 5S kra*ar per år.

14. Behandling av i stadgeenligtid inkomna motioner

lnga motioner hade inkamrnit-

15. Ärer:den som s§relsen önskar behandla på mritet

GBF har ardnat så att Roger Wiklund representerar GBF vid SBFs kommande distrlktsmöte. §etta

färfarande godkändes.

L6. Val av ordförande

Gunnar Oslgård Ohlson frireslags av valbered*i*gen *ch valdes för ett år.

17. Fastställande av antalet övriga ledamtiter cch suppleanter

Mötet beslutade att det skal! vara 5 övriga ledarnriter och2 suppleanter"



18. Val av ävriga ledamöt*r

Valbered n ingens represe*tant Sven f{i lsson frernfiirde följa n de fcirslag:

&c Hillström och §ten-ÅkeThunherg kvarstår eä år-

"tan Jensen och Ålf E*rjesson onrvåljs för två år"

*cbert Bäck välis på hrå år.

Årsmtitet god!eände valberedningens förslag.

19- Va! av s§relsesuppleanter

Birgitt* Lagnell och Ba Bfaltrmand*r föreslqs cch valdes för en periad av L år"

28. Val av reviscrer och revisorssuppleant

Mabel Leman valdes till revisor och Stefan Corneliusson till reviscrssupplear:t"

Scm särskild sakreviscr utsågs Göran Sefldån-

21. Val av valberedning

Sven Nilsson föreslog Per Biener, Lar: l-laara ech Mikael tffesterlund.
Förslaget godkåndes arr ärsrnötet"

?2" *vriga frågar

Gunnar Ös§ård Ohlsan framförde GBFs tack till Birgit Peters6n ach So §Iallnrander för deras insatser

i styrelsen"

3o Hiltrström frarnförde också §BFs tack till alla dern, scm har sponsrat §BF ekonomiskt under en sdår

rid.

Jan,lensen meddelade att BK Lyx har frir avsikt att starta upp sin verksamhet igen i november.

Årsr*ötet hänvisade til! att B!( Lyx ach andra klubbar får göra det på eget ansvar.

23. Årsmötets avslutande

Mötesordförand* §igvard §undelid tackade de närs*rande för aktivt deltagar:de ach avslutade rnötet"

Vid protokollet Mötesordförande Justeras Justeras

ll E::k


