
 
 

Protokoll 2019-02-24 
Årsmöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande 19 st röstberättigade 
Frank Larsen 
Kjell Holmgren 
Therese Hult 
Rosemarie Palm 
Sigbritt Bengtsson 
Pierre Winberg 
Leif Holmgren 
Tobias Edvardsson 
Ingegerd Jonsson 
Hans Höglund 
Margit Höglund 

My Sköld 
Peter Vestin 
Håkan Svensson 
Marie Svensson 
Zennica Hammar 
Roger Ahlbom 
Kjell Carlsson 
Pernilla Andreasson 
Urban Björklund (Gävle BK) 
Daniel Eriksson (Gävle BK) 

 

 

 § 1 Mötets öppnande 

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

 § 2 Mötets behöriga utlysande 

Kallelse har funnits uppsatt på klubben samt på hemsidan och Facebook sedan 2 veckor. 

Medlemmarna ansåg mötet behörigt utlyst. 

 § 3 Justering av röstlängd 

Nitton röstberättigade medlemmar fanns på mötet enligt ovanstående lista. 

 § 4 Val av mötesordförande 

Kjell Holmgren valdes till ordförande för årsmötet. 

 § 5 Val av mötessekreterare 

Urban Björklund valdes till sekreterare för årsmötet. 

 § 6 Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet 

Till justeringsmän valdes Margit och Hans Höglund. 

 § 7 Föredragning av året som gått 

a. Urban Björklund gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018 som godkändes. 

b. Kjell Holmgren redovisade kassaberättelse som godkändes. 

c. Urban Björklund läste upp revisionsberättelsen som godkändes. 

 § 8 Beslut om avgifter 

a. Mötet beslutade att klubbårsavgiften på 10 kr skall vara oförändrad. 

b. Mötet beslutade att spelavgiften skall vara oförändrad. 

 § 9 Styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 



 
 

 § 10 Val av ordförande på ett år 

Kjell Carlsson valdes till styrelseordförande för verksamhetsåret 2019. 

 § 11 Beslut om antalet ledamöter 

Mötet beslutade att antalet skall vara oförändrat som föregående verksamhetsår, ordförande, 7 st. 

ledamöter och 2 st. suppleanter. 

 § 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Therese Hult och Rosemarie Palm omvaldes som ledamöter på två år. 

Frank Larsen nyvaldes som ledamot på två år. 

Zennica Hammar nyvaldes som suppleant på två år. 

Tabell nedan visar omvalstider för de personer som sitter i styrelsen samt suppleanter. 

Kjell Carlsson  1år 

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

Frank Larsen  2år 

Therese Hult  2år 

Rosémarie Palm 2år 

Pierre Winberg 1år 

Kjell Holmgren 1år 

Urban Björklund 1år 

Sigbritt Bengtsson 1år 

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

Zennica Hammar 2år 

Elisabeth Troedsson 1år 

 § 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år 

Omval gjordes av Per Netsman och Anna Karlsson som revisorer samt Eva Netsman som 

revisorssuppleant. 

§ 14Val av valberedning på ett år 

Omval gjordes av Pernilla Andreasson (sammankallande) samt Lennart Wiström. 

 § 15 Val av kommittéer 

Mötet beslutade att styrelsen får tillsätta kommittéer efter att behov uppstår. 

 § 16 Frågor väckta av styrelsen 

Styrelsen hade inga frågor att ta upp. 

 § 17 Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

 

 



 
 

 § 18 Övriga frågor 

Therese Hult tog upp frågan om nya mästarklasser och utdelning av nålar. 

Urban Björklund och Pierre Winberg konstaterade att det fanns några nålar hemma som skall delas 

ut på klubben. 

Marie Svensson tog upp frågan om att ta fram en lista för fika ansvariga på söndagsspelet. 

Årsmötet beslutade att delegera frågan till nya styrelsen som får ta fram en lista. 

Marie Svensson tog upp frågan om jourspelare. Årsmötet beslutade att frågan skall drivas vidare av 

nya styrelsen. 

Rosemarie Palm tog upp frågan om anmälningsplikt i spader inför varje tävling. Årsmötet beslutade 

att ingen anmälningsplikt skall införas. 

Håkan Svensson efterlyste fler ”roliga” tävlingar, exvis skinkbarometer m.m. istället för samma spel 

varje söndag. Årsmötet biföll och skickade frågan till nya styrelsen för utformning. 

Sigbritt Bengtsson tog upp frågan om sommarspel. Årsmötet beslutade att nya styrelsen får 

återkomma med formerna för sommarbridgen. 

My Sköld tog upp önskemål om att slopa hcp-beräkning varannan söndag. Årsmötet gav avslag. 

Mötesordförande Kjell Holmgren hade med en blomma till avgående styrelsemedlem Inger Persson. 

Inger var dock ej närvarande men blir ärad i samband med måndagsbridgen. 

 § 19 Mötets avslut 

Ordförande tackade alla deltagare för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2019-02-24 

 

Sekreterare  Justeras 

 

 

 

Urban Björklund Kjell Holmgren Hans Höglund Margit Höglund 


