
Årsmöteprotokoll 2019-05-12 

§1. Stämmans öppnande 

§2. Justering av röstlängd baserad på antalet medlemmar den 1 januari 2019. Antalet 

medlemmar för varje klubb har på 

förfrågan meddelats oss från Svensk Bridgeförbundet (rödmarkerade utgör underlaget för 

röstlängden). 

Arjeplog BS (17) antal röster 1 

Arvidsjaur BK (1) 1 

Boden-Sävast BS (76) 4 

Haparanda BS (9) 1 

Jokkmokk BK (15) 1 

Kiruna BK (2) 1 

Laisvall BK (7) 1 

Luleå BK (120) 5 

Piteå BS (78) 4 

Älvsby BK (25) 1 

 totalt 20 röster 

Röstlängden godkändes av mötet 

 

§3. Val av ordförande för stämman 

Valberedningen föreslog Ulf Larsson, som mötet valde 

 

§4. Val av sekreterare för stämman 

Jonatan Johansson föreslogs och godkändes av mötet. 

 

§5. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

Mötet ansåg att kallelsen till mötet utlysts på ett behörigt sätt. 



 

§6. Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare och skall med dagens ordförande 

justera dagens protokoll 

Håkan Broström och Lars Sundberg föreslogs och godkändes av mötet. 

§7. Föredragning av styrelsens (sty, tl och kassör - BR/RR) och revisorernas berättelser 

Följande rubriker lästes upp, så att mötesdeltagarna kunde kommentera innehållet 

*Styrelsens verksamhetsberättelse 

*Tävlingsledarens berättelse (Lästes upp av Urban Finnsson) 

*Resultat och balansräkning (Lästes upp av Gertrud Backman) 

*Revisorernas berättelse 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§9. Bestämmande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, 100 kr. Mötet biföll styrelsens förslag. 

§10. Bestämmande av ersättningsnivå till styrelseledamöter – att sinsemellan fördela 

Styrelsens förslag på oförändrat belopp, 9000 kr att sinsemellan fördela internt inom styrelsen, bifölls av 

årsmötet. 

§11. Behandling av motioner inkomna senast 4 veckor före mötet 

11.1 motion 1: Bifall efter klargörande från styrelsen 

11.2 motion 2: Avslag. SBF:s regler och NBF:s styrdokument gäller 

11.3 motion 3: En diskussion pågick under mötet angående att det ansågs oskäligt dyrt att spela i division 

4, bland annat med tanke på att många av spelarna är pensionärer med låg inkomst. Avslag. NBF tar inte 

ut några avgifter för lagspel 

11.4 motion 4: Bifall avseende minsta antal för rösträtt, avslag avseende odemokratisk rösträtt 

 

 

 



§12. Ärenden som styrelsen önskar behandla 

12.1 Ändring av räkenskapsår 

Styrelsens förslag att räkenskapsåret till att gälla för perioden 1/7-30/6 i stället för som idag kalenderår 

bifölls av mötet. Beslutet innebär att innevarande verksamhetsår förlängs och blir 18 månader och 

omfattar perioden 1/1 2019 – 30/6 2020. 

12.2 Omskrivna stadgar 

Mordernare svenska i stadgarna, även förtydligande där styrelsen hittat oklarheter i tidigare stadgar. 

Oktober månad korrigeras som följd av att räkenskaps-/verksamhetsåret ändrats till perioden 1/7-30/6. 

Information till årsstämma ska nu in senast 6 veckor innan stämman. Dessa 3 punkter till förändring fick 

bifall av mötet  

12.3 Styrdokument 

Se §13 nedan. 

§13. Fastställande av bestämmelser för DM-tävlingar/serietävlingar under nästkommande 

säsong 

Styrelsens förslag är att bestämmelser för dessa tävlingar ändras då klubbarna ej har förutsättningar att 

möta kraven nytt förslag från mötet var att  

1  löpande redovisning för spelare på plats  

2 efter tävlingens utförande ska resultat ut på nätet , fick bifall på mötet  

NBF fördelar ut DM turneringar även utanför fyrkanten vilket fick bifall på mötet. 

§14. Val av förbundsordförande 

Urbans Finnsson omvaldes av mötet. 

§15. Val av övriga styrelseledamöter samt 2 styrelsesuppleanter 

Omval Inger Lundberg, Gertrud Backman, Anders Landmark 

Omval styrelsesuppleanter Urban Nilsson, Dick Holmström 

§16. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 

Revisorer:Omval Ulla Beth Nero, Nyval Fredrik Larsson 

Revisorssuppleanter Omval Ruth Päjärvi. Omval/nyval Esa Ryhänen 

 



§17. Val av ombud till Svenska Bridgeförbundets årsstämma/distriktsträff 

Åläggs kommande styrelse att utse. 

§18. Val av valberedning, tre personer 

Omval Emma Karlsson och Ulf Larsson samt nyval Håkan Broström 

§19. Avslutning 

Alla handlingarna bifogas och publiceras på NBF:s hemsida. Det finns möjlighet att påverka och förändra, 

För NBF/ Urban Finnsson 

 

 

Mötets sekreterare     Mötets ordförande 

 

Jonatan Johansson     Ulf Larsson 

 

 

 

Justerare      Justerare 

 

Håkan Broström     Lars Sundberg 

 

 

 

 

 

 

 


