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1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes efter att upprop hade gjorts. Inga fullmakter fanns att 

godkänna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Val av årsmötesordförande 

Till årsmötesordförande valdes Ulf Halvorsen. 

4. Val av årsmötessekreterare 

Till årsmötessekreterare valdes Åke Andersson. 

5. Val av justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Mikael Skön och Inger Karlsson att jämte 

årsmötesordföranden justera mötets protokoll. 

6. Mötets behöriga utlysande 

Årsmötet godkände kallelsen som legat ute på hemsidan inom stadgeenlig tid. 

7. Balans- och resultaträkning 

Kassören redovisade balans- och resultaträkningen för årsmötet. Årsmötet godkände 

och  beslutade att lägga dessa till handlingarna. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs för årsmötet som beslutade att lägga dem till 

handlingarna. 

9. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-

2018. 

11. Medlemsavgiften för 2019/2020 

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat, alltså 70 kronor. 

12. Arvoden för 2018/2019 

Arvodena fastställdes till oförändrat 10.000 kronor att fördelas av styrelsen. 



13. Ärenden som styrelsen önskade informera mötet om 

A) Våra medlemmar har hög medianålder. Det är viktigt med föryngring. Se bilaga 2. 

B) Bridgekurser och annonser som borde samordnas är svårt att genomföra, 

eftersom läsekretsen läser olika lokaltidningar. Kursverksamhet inom skolan 

diskuterades.  

C) Utbildning till funktionärer presenterades. ”Bridgeklubbens lilla handbok” 

presenterades. Sista tillfället för kompletterande kurs om regeländringarna ska 

erbjudas tävlingsledare steg 1, steg 2 och steg 3. Genomgår tävlingsledare inte denna 

kompletterande utbildning kommer steg 3 TL flyttas ner till steg 2, steg 2 TL kommer i 

så fall flyttas ner till steg 1. Steg 1 TL kommer att få behålla sin licens. 

D) Tävlingsverksamheten presenterades. Se bilaga 3.  

DM-kval veteran diskuterades. En majoritet var för att kvalet skulle spelas i form av 

en simultantävling för att enkelt få fram en reservlista. Styrelsen beslutar hur den 

anser vara bäst sätt att genomföra kvalet. 

Styrelsen hade funderingar om hur många finaldagar DM-lag skulle ha. Diskussion 

fördes. Styrelsen beslutar hur finalen ska genomföras. 

14. I stadgeenlig tid inkomna motioner 

Det fanns inga motioner att behandla. 

15. Övriga frågor 

Rallyts första 5 pristagare redovisades: 

1: Kent Karlsson 

2: Hans Johansson 

3: Petra Svantesson 

4: Rolf Bäck 

5: Lars-Göran Larsson och Rolf Carlsén 

16. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

Årsmötet fastställde antalet ledamöter till 7 och suppleanter till 0. 

17. Val av ordförande för BDBF på ett år 

Thomas Axenbratt valdes till ordförande för BDBF. 

18. Val av ordinarie styrelseledamöter på två år. 

Årsmötet valde Kjell Berg, Henrik Fryklund, Johan Wedeen och Ulf Halvorsen till 

ordinarie styrelseledamöter. 



19. Val av styrelsesuppleanter 

Ingen valdes. 

20. Val av en revisor på två år, en på fyllnadsval för ett år samt en revisorsuppleant på 

ett år 

Årsmötet valde Magnus Cassel till revisor för två år. 

Årsmötet valde Birgitta Wilhelmsson till revisor, fyllnadsval för ett år. 

Årsmötet valde Roger Nyman som revisorsuppleant för ett år. 

21. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 

Antalet ledamöter fastställdes till två. 

22. Val av ledamöter till valberedningen 

Årsmötet valde Elsa Persson och Dolf Bergman till valberedningen. 

Dolf Bergman beslutades vara sammankallande. 

23. Mötets avslutande 

Årsmötet avslutades av årsmötesordföranden. 
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