
 
 

Protokoll 2022-03-31 
Årsmöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande  
10 medlemmar och röstberättigade  

 

 

 § 1 Mötets öppnande 

Ordförande Kjell Carlsson hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 § 2 Mötets behöriga utlysande 

Kallelse har funnits uppsatt på klubben samt på hemsidan och Facebook sedan 3-4 veckor. 

Medlemmarna ansåg mötet behörigt utlyst. 

 § 3 Justering av röstlängd 

Tio röstberättigade medlemmar deltog på mötet. 

 § 4 Val av mötesordförande 

Kjell Carlsson 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 Håkan Svensson och Ulf Westlin. 

 § 7 Föredragning av året som gått 

a. Kjell Carlsson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2021. Vid årets ingång hade klubben 59 st 

betalande medlemmar. Fem styrelsemöten har hållits. En nybörjarkurs med fem nya, spelande 

medlemmar har hållits. Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 

b. Kjell Carlsson redovisade kassaberättelse som godkändes. 

c. Pär Netsman 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 höjas från 40 kronor till 50 kronor och att kaffet höjs från 5 

kronor till 10 kronor. 

c. Mötet beslutade att ge styrelsen fullt mandat att vid behov gå in och ändra spelavgiften. 

 § 9 Styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

 



 
 

 § 10 Val av ordförande på ett år 

Kjell Carlsson valdes till styrelseordförande för verksamhetsåret 2022. 

 § 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 

Tobias Edvardsson och Kjell Holmgren omvaldes som ledamöter på två år. 

Ingrid Larsson och Elisabeth Troedsson nyvaldes som ledamöter på två år. 

Göran Eriksson nyvaldes som suppleant på två år. 

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

Kjell Carlsson  1år 

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

Kjell Holmgren 2år 

Elisabeth Troedsson 2år 

Ingrid Larsson  2år 

Tobias Edvardsson 2år 

Håkan Svensson 1år 

Ulf Westlin  1år 

Rosémarie Palm 1år 

 

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

Göran Eriksson 2år 

Zennica Hammar 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. 

§ 14  Val 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 

Håkan Svensson tog upp frågan om diplomen på väggen. Bör bytas ut mot nya. Inga beslut togs men 

styrelsen fick i uppdrag att undersöka. 

Bengt Eriksson tog upp frågan om torsdagsspel och söndagsspel. Diskussioner. Inga beslut togs. 

 § 19 Mötets avslut 

Avgående styrelsemedlemmarna Urban Björklund och Bert Andersson avtackades med en blomma 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2022-03-31 

 

Sekreterare  Ordförande  Justeras 

 

 

 

Urban Björklund Kjell Carlsson Håkan Svensson Ulf Westlin 


