
 

 

Årsmötesprotokoll 2017-05-07 i Luleå 

Norrbottens Bridgeförbund 

 

§1 Stämmans öppnande 

Ordförande Göran Nordberg förklarade stämman öppnad. 

§2 Justering av Röstlängd 

Röstländen godkändes av stämman. 

§3 Val av ordförande för stämman 

Valberedningen föreslog Göran Ström, som stämman valde. 

§4 Val av sekreterare för stämman 

Valberedningen föreslog Per Norberg, som stämman valde. 

§5 Stämmans behöriga utlysande 

Stämman ansåg att den utlysts på behörigt sätt. 

§6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 

Stämman föreslog Henrik Oldenburg och Leif Lundberg, som stämman valde. 

§7 Föredragning av styrelsens berättelser 

Stämmans ordförande läste upp rubrikerna i följande berättelser, så stämman kunde 

kommentera innehållet. 
- Styrelsens verksamhetsberättelse 

- Tävlingsledarens berättelse 

- Resultat– och Balansräkningen (lästes upp av kassören Gertrud Backman) 

- Revisorernas berättelse (lästes upp av Ulla Norman) 

Berättelserna lades till handlingarna. 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman biföll ansvarsfrihet för styrelsen. 

§9 Medlemsavgift för kommande år 

Styrelsen föreslår oförändrat belopp. Stämman biföll styrelsens förslag. 

§10 Ersättningsnivå till styrelsen 

Styrelsen föreslår oförändrat, 9 000 kr att sinsemellan fördela i styrelsen. Stämman biföll 

styrelsens förslag. 

  



 

 

§11 Behandling av inkomna motioner 

Motion 1 (Angående DM-tävlingar, av Leif Rångevall). Motionen fick bifall av stämman. 

Motion 2 (Angående Resebidragspolicy, av Britt-Marie Jacobsson). Motionen fick bifall att 

samma personer kan få flera bidrag och att utbetalning ska ske när NBF fått pengarna av 

SBF. 

Motion 3 (angående Bidrag till Piteå BS 80 år, av Britt-Marie Jacobsson). Motionen fick efter 

votering avslag av stämman. 

Motion 4 (angående Spel inom distriktet, av Leif Rångevall). Motionen drogs tillbaks av 

företrädare för motionären. 

§12 Ärenden som styrelsen önska behandla 

Styrelsen har inte hunnit bearbeta de nya stadgarna och arbetet lämnas vidare till den nya 

styrelsen. 

 

§13 Bestämmelser för DM-tävlingar 

Styrelsen förslår oförändrat vilket stämman biföll. 

§ 14 Val av förbundsordförande för 1 år 

Valberedningens föreslag var Urban Finnsson, som stämman valde. 

§15 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Tre ledamöter sitter ännu ett år: Gertrud Backman, Inger Lundberg och Anders Landmark. 

Tre ledamöter i tur att avgå: Stefan Engström, Pierre Thunström och Ingrid Enberg. 

Nyval för 2 år: Valberedningen föreslog omval av Stefan Engström och Pierre Thunström, 

samt nyval av Mikael Johansson, som stämman valde 

Styrelsesuppleanter: Valberedningen föreslog omval av Per Norberg och nyval av Johan 

Berglund, som stämman valde. 

§16 Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter 

Revisorer: Valberedningen föreslog Lisbet Markgren och Esa Ryhänen, som stämman valde. 

Revisorsuppleanter: Valberedningen föreslog Hans Wårell (för Lisbet Markgren) och Henrik 

Oldenburg (för Esa Ryhänen), som stämman valde. 

§17 Val av ombud till SBFs årsstämma/distriktsträff 

Stämman gav nya styrelsen i uppdrag att utse detta. 

§18 Val av valberedning 

Stämman föreslog Tomas Lundberg, Emma Karlsson och Fredrik Larsson, som stämman 

valde. 

§19 Stämmans avslutning 

Stämmans ordförande lämnade över klubban till förbundets nya ordförande, som avslutade 

mötet. 



 

 

 

 

 

 

Mötets sekreterare   Mötets ordförande 

 

Per Norberg    Göran Ström 

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

  

Henrik Oldenburg   Leif Lundberg 


