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Rimbo Bridgeklubb  c/o Kjell Simonsson, Håstavägen 2 FA 762 51  RIMBO 

0709-22 74 66  rimbobk@gmail.com  Org.nr. 802498-4976 

Mötets art Årsmöte 

Tid och plats måndag, 29 februari, 2016, kl. 17.30 – 18.15 

Närvarande 13 medlemmar (av 17) 

 

 

§ 1. Öppnande 
Ordförande Kjell Simonsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§ 2. Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§ 3. Val av ordförande för mötet 
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Kjell Simonsson. 

§ 4. Val av sekreterare för mötet 
Till att föra protokollet valdes Ann-Sophie Andersson. 

§ 5. Val av justerare tillika rösträknare 
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Anders Ekström och Christer Ekholm. Dessa valdes 
att också fungera som rösträknare vid voteringar. 

§ 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen hade delats ut före mötet och lades med godkännande till 
handlingarna. 

§ 7. Kassarapporten 

Kassarapporten hade delats ut före mötet och den redovisade en årsvinst på 10 728 kr.  
Klubbens ekonomi är mycket god. 

Årsmötet godkände kassarapporten som därefter lades till handlingarna. 

§ 8. Revisionsberättelse 

Den av revisorerna överlämnade revisionsberättelsen lästes upp och lades med godkännande 
till handlingarna. 

§ 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet följde den av revisorerna lämnade rekommendationen att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för 2015 och beslutade i enlighet med detta. 

§ 10. Behandling av inlämnade förslag 

Årsmötet beslutade bifalla förslaget till nya stadgar för klubben. 

Årsmötet beslutade bifalla förslaget att klubbavgiften på 100 kr tas bort. 

§ 11. Val av ordförande för 2016 

Årsmötet valde Kjell Simonsson till ordförande för 2016. 

§ 12. Val av två styrelseledamöter 

Till styrelseledamöter för två (2) år valdes Katrin Thorström och Eva Ekström. 

Kvarstår 1 år gör Ann-Sophie Andersson och Joanna Tenggren. 

§ 13. Val av två styrelsesuppleanter 

Till styrelsesuppleant för ett (1) år valdes Otto Slätis. En plats lämnades tills vidare vakant. 
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§ 14. Val av två revisorer 

Till revisorer för ett (1) år valdes Christer Ekholm och Anders Ekström. 

§ 15. Val av en revisorssuppleant 

Uppdraget som revisorssuppleant för ett (1) år lämnades vakant. 

§ 16. Val av valberedning 

Till ordinarie ledamöter i valberedningen för ett (1) år valdes Björn Johansson och Erland 
Fransson. 

§ 17. Val av suppleant i valberedningen 

Uppdraget som suppleant i valberedningen lämnades vakant. 

§ 18. Medlems- och bordsavgifter 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är densamma som avgiften till Svenska 
Bridgeförbundet, för närvarande 305 kr per år. Avgiften erläggs direkt till förbundet. 

Enligt beslut, § 10, upphör klubbavgiften på 100 kr tills vidare. 

Årsmötet beslutade att bordsavgifterna lämnas oförändrade vilket innebär att avgiften på 
måndagar ska vara 40 kr vid vanlig partävling och 50 kr vid tävling med ökade kostnader 
(simultan och barometer) och på onsdagar 25 kr. 

§ 19. Övriga frågor 

Årsmötet beslutade att adjungera Magnus Hellström i styrelsen. 

§ 20. Avslutning 

Ordförande tackade för förtroendet att få vara klubbens ordförande ytterligare ett år och för 
visat intresse. 2016 års årsmöte avslutades och kvällens bridgespel började. 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

Ann-Sophie Andersson   Kjell Simonsson 
Sekreterare     Ordförande 

 

Årsmötesprotokollet justeras 

 

 

Anders Ekström    Christer Ekholm 

 


