
 
 

Protokoll 2017-03-12 
Årsmöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

 § 1 Mötets öppnande 

Ordförande Frank Larsen hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 § 2 Mötets behöriga utlysande 

Mötet ansåg att utlysandet av möte har gjorts i god tid (på Facebook samt på klubben). 

 § 3 Justering av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 14 st. 

 § 4 Val av mötesordförande 

Kjell Holmgren valdes till mötesordförande. 

 § 5 Val av mötessekreterare 

Pierre Winberg valdes till mötesordförande. 

 § 6 Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet 

Margit Höglund samt Margot Wikberg valdes till justeringsmän 

 § 7 Föredragning av året som gått 

a. Verksamhetsberättelse 

Pierre Winberg gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga). 

b. Kassaberättelse 

Kjell Holmgren gick igenom kassaberättelsen (bilaga). 

c. Revisionsberättelse 

Pär Netsman gick igenom Revisionsberättelsen (bilaga). 

 § 8 Beslut om avgifter 

a. Klubbårsavgift 

Årsmötet bestämde att Klubbavgiften skulle vara oförändrad. 

b. Spelavgifter 

Årsmötet bestämde att spelavgiften skulle vara oförändrad men med mandat för styrelsen 

att ändra avgiften om behov uppstår, PWI fick på sig att kolla upp vad som gäller juniorer 

enligt tidigare styrelsebeslut. 

 § 9 Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

  



 
 § 10 Val av ordförande för ett år 

Frank Larsen valdes till ordförande för ett år. 

 § 11 Beslut om antalet ledamöter 

Mötet beslutade att det skulle vara oförändrat, d.v.s. 7 st. 

 § 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2 år 

Therese Hulth (nyval), Rosemarie Palm (omval) samt Inger Persson (omval) valdes som 

styrelseledamöter för 2 år. Sigbritt Bengtsson (omval) valdes som suppleant för 2 år. Elisabet 

Troedsson (fyllnadsval då Daniel Eriksson hoppar av) valdes som suppleant för 1 år. 

Styrelsen har alltså följande sammansättning det följande året (samt tid kvar): 

  Ordförande Frank Larsen  1 år 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  Ledamöten Urban Björklund 1 år 

    Pierre Winberg 1 år 

    Kjell Holmgren 1 år 

    Stefan Fransén 1 år 

    Therese Hulth  2 år 

    Rosemarie Palm 2 år 

    Inger Persson  2 år 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  Suppleanter Elisabet Troedsson 1 år 

    Sigbritt Bengtsson 2 år 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

 § 13 Val av två revisorer och en revisorsuppleant för ett år 

Mötet valde Pär Netsman samt Anna Karlsson till revisorer samt Eva Netsman till revisorssuppleant. 

 § 14 Val av valberedning för ett år 

Mötet valde Hans Höglund samt Lennart Wiström till valberedning. 

 § 15 Val av kommittéer 

Mötet gav mandat till styrelsen att utse kommittéer vid behov. 

 § 16 Frågor väckta av styrelsen 

Inga. 

 § 17 Behandling av inkomna motioner 

Inga. 

  



 
 

 § 18 Övriga frågor 

Frågor väcktes om nybörjarkurs, det bestämdes att man får lämna namnen på de som vill gå kurs till 

styrelsen så får de sammanställa och ha kurs när det är tillräckligt många (c:a 10 st). 

Även frågan om att fler behöver hjälpa till i arbetet på klubben väcktes. 

 § 19 Mötets avslut 

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
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Sekreterare   Mötesordförande 

 

--------------------------  -------------------------- 

Pierre Winberg  Kjell Holmgren 

Justeras 

--------------------------  -------------------------- 

Margot Wikberg  Margit Höglund 

 


