
ÅRSMÖTESPROTOKOLL ÅNGERMANLANDS BRIDGEFÖRBUND 
2018-10-10  i generationernas hus I Ullånger

Närvarande styrelse
Åke Lundberg ordförande                       

Anders Lundgren sekreterare
Erik Westling kassör                                                                                                                                    
Kjell Jonsson Ledamot                  
Karl Norberg Ledamot

Nils-Erik Östman suppleant

Klubbrepresentanter
Torsten Victorin  Sollefteå BK                                                                     
P-A Lindström Skogs BK                  
Stig Åkerlund Härnö BS               
Ingrid Sundgren Örnsköldsvik BA

Övriga                 
Seth Carlsson

§1 Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.
Åke Lundberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Närvarande klubbrepresentanter lämnade in fullmakt och
har rösträtt enligt röstlängden. 

Skogs BK 5 röster                       
Sollefteå BK 8 röster                                        
Härnö BS 8 röster                             
Örnsköldsvik BA 9 röster

§2 Föredragningslista
Läses igenom och godkänns.

§3 Val av Årsmötetsfuktionärer 
a) Åke Lundberg väljs att leda mötet.
b) Anders Lundgren väljs till sekreterare för årsmötet.
c) Val av  justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll samt tillika rösträknare.
Kjell Jonsson och Stig Åkerlund väljs till justeringsmän och rösträknare.

§4 Årsmötets behöriga utlysande.
Mötet anses behörigt utlyst men en notis på hemsidan efterlystes.

§5 Verksamhetsberättelse samt Ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen och ekonomiskredovisning läses upp och godkänns.  

§6 Bokslut och Budget                
Bokslut läses upp och budget gås igenom

§7 Revisionsberättelse                                                                                                         
Revisonsberättelse läses upp och godkänns        

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen                                   
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

§9 Klubbarnas medlemsavgifter tii ÅBF 2019-20                                          
Det fastställes att avgiften ska vara oförändrad. 300kr grundavgift + 10kr per medlem.                              
Max taket för varje klubb är 700 kr 

§10 Enskilda medlemars medlemsavgifter 2019-20                       
Det fastställdes att avgiften ska vara oförändrad 70kr till ÅBF                 



Följande fördelning  blir det 230kr FSB+70kr ÅBF + ev. klubbavgift. Så det blir 300 kr+ klubbensavgift.
              

§11 Sanktionsavgifter för tävlingar.                   
Det beslutas att startavgifterna för DM-Partävling, Individuella DM, DM-Lagtävling, ÅBF-Rallyt och övriga 
Silvertävlingar skall vara oförändrade. Den avgift klubbarna skall ta ut är 170kr+ bordsavgift för klubben. I 
dessa 170 kr ingår avgifter till SBF på 150 kr+ 20 kr till ÅBF rallyt. Exempel på avikelser Lag DM, Div 4 samt 
Individuella DM.

§12 Motioner                
Finns inga inlämnade.

§13 Val av Orförande                   
Åke Lundberg omväljs

§14 Val av Ledamöter                 
Jerry Mähler omval 2år                  
Karl Norberg nyval 2 år              
Anders Elving nyval 2 år                  
Ann Lidfors nyval 2 år                  

§15 Val av suppleanter                   
1.e Per-Arne Lindström nyval 2 år                                                                   
2.e Här måste styrelsen arbeta på klubbnivå och ordna fram namn.

§16 Val av revisor och revisorsuppleant                 
Seth Carlsson omväljs som revisor men klubbarna får i uppdrag att hitta suppleant.

§17 Val av valberedning                
Finns inga frivilliga på plats, Klubbarna och styrelsen får se över och hitta någon, vi behöver tre stycken.

§18 Övriga ärenden                     
a) Prisutdelning ÅBF rallyt                  
Per-Arne Lindstöm Skogs BK mottar vandringspriset för gott samt 2000 kr i första pris.                       
Ann Lidfors och Jerry Mähler delar andra platsen och får 1000 kr var.

b) Utlottning av rallypriser                
Anders Elving ÖBA och Sven-Göran Knutsson Backe BK vinner 500 kr i utlottningen.

c) Tävlingsledararvode              
Lämnas på samma nivå som tidigare 700 kr.

§19 Avslutning

Ordförande tackar Docksta för sin gästfrihet och alla närvarande för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Anders Lundgren

Åke Lundberg ordf. ÅBF Kjell Jonsson Stig Åkerlund
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