
Protokoll fört vid Malmö Bridgeklubbs ordinarie årsmöte den 21 september 2016 

1 Ildiko Lang hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
2 Berth Rasmusson utsågs till ordförande under årsmötet. 
3 Röstlängden fastställdes. 
4 Bertil Hansson utsågs till sekreterare under årsmötet. 
5 Christl Everum och Klas Bellander utsågs att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 
6 Christl Everum och Klas Bellander utsågs till rösträknare under årsmötet. 
7 Årsmötet anses, genom brev till alla medlemmar samt genom anslag på klubbens hemsida, 
       vara i laga ordning utlyst. 
8 Dagordningen, med tillägg av ny punkt ”fastställande av föreningens stadgar” på begäran 
       av mötesordföranden, godkändes. 
9 Framlagd verksamhetsberättelse lästes upp av ordföranden. På begäran av Börje Jarlvik 
       kommer verksamhetsberättelsen att kompletteras under punkten ”Tävlingsresultat”. 
       Under SM/DM lag kommer att införas ”Tatyana Trendafilova och Fredrik Jarlvik kom på 
       fjärde plats”. 
       Framlagd årsredovisning föredrogs av Lone Stolt. 
10 Revisionsberättelsen lästes upp av Berth Rasmusson och godkändes. 
11 Resultat- och balansräkningen fastställdes. 
12  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
13  Klas Bellander påpekade att styrelsen för kommande år bör undvika kollision mellan  Allsvenskan 
        och MBK-dagen. Den framlagda verksamhetsplanen fastställdes därefter. 
14   Medlemsavgiften   kvarstår oförändrad – 100 (etthundra) kr. Mötesordföranden erinrar om att 
        Svenska Bridgeförbundet höjt sin avgift med 10 (tio) kr. 
15   Simon Granat föreslår ett arvodesbelopp att fördelas inom styrelsen. Rolf Jönsson påpekar 
        att detta borde framlagts som en motion. Mötesordföranden framlägger två förslag till 
        omröstning, nuvarande regler vs förslag av Simon Granat. Mötesordföranden finner att 
        nuvarande regler ska kvarstå oförändrade. 
16    Styrelsens förslag till budget fastställdes. 
17    Till ordförande för 1 (ett) år omvaldes Ildiko Lang. 
18    Jane Girdo och Bertil Hansson omvaldes för 2 (två) år. Till ordinarie ledamot för 1 (ett) år 
        valdes Jan Eriksson. Till styrelsesuppleanter valdes Anders Bark och Magnus Wegestål 
        för 1 (ett) år. 
19    Till revisor för 1 (ett) år omvaldes Bengt Nilsson. 
20    Till revisorssuppeant omvaldes Cecilia Eriksson. 
21    Till valberedning för 1 (ett) år omvaldes Bengt Sahlström, Roland Andersson och Christl 
         Everum med Bengt Sahlström som sammankallande. 
22    Walter Hülphers, Tomas Lindqvist och Hans-Olof Holmqvist utsågs till lagkommission 
         inom klubben för 1 (ett) år. 
23    Mötesordföranden föredrog 2 (två) inlämnade motioner.  

1. Inlämnad av Martin Sandberg. Förslag att för I-medlemmar anordna kval till 
Nybörjar-SM i Örebro 2017. Motionen bifölls. 

        2     Inlämnad av Hans-Olof Holmqvist. Förslag att forum för möteskallelser skall  vara 
               hemsida och anslag på klubben. Motionen bifölls. 
24   Berth Rasmusson framför yrkande  på fastställande av föreningens stadgar. Yrkandet bifalls. 
25   Mötet avslutades. 
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