Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 25 september 2016,
Hotell Westerhavet Falkenberg
Närvarande 16 medlemmar
Delges: Samtliga klubbar
§ 1 Mötet öppnades av Leif Eskelid som hälsade alla välkomna.
§ 2 Röstlängden fastställdes.
§ 3 Till ordförande vid årsmötet valdes Leif Eskelid.
§ 4 Till sekreterare vid årsmötet valdes Malin Larsson.
§ 5 Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Lars Håkansson och Jan
Malmström
§ 6 Årsmötet förklarade mötet behörigt utlyst.
§ 7 Dagordningen godkändes med viss justering.
§ 8 Malin Larsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016,
se bilaga.
Årsmötet noterade att även Åsa/Frillesås har juniorverksamhet som bör lyftas som goda
exempel på utveckling för juniorer.
Lennart Nordberg redogjorde för det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret, som blev ett
underskott drygt 13 000 SEK helt enligt budget, se bilaga.
Att notera vad avser styrelsearvodena så har arvodena för åren 2014/2015 och 2015/2016
belastat utfallet för 2015/2016.
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga den till
handlingarna. Revisorernas berättelse föredrogs.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Lennart Nordberg föredrog distriktets verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016-2017,
budget 2016-2017 samt de förslagna spelavgifterna kostnadsersättningarna. Årsmötet
justerade ersättningsnivåerna för instruktör till 600 kronor för halvdag och 1 200 för heldag.
Kompletterade beslutsunderlaget med att Årets bridgehallänning får 500 kronor som gåva. Se
bilagor.
Årsmötet fastslog verksamhetsplan och budget för året 2016-2017.

§ 9 Till distriktsordförande för 2016-2017 valdes Svante Ahlberg.
§ 10 Till styrelseledamöter på två år omvaldes Lennart Nordberg och Inger Östensson Träff
och till nyval Roger Hedsköld
Till styrelsesuppleant på ett år omvaldes Henrik Johansson och till nyval Olle Johansson och
Lennart Löfberg.
§ 11 Till revisorer valdes Lars Persson och Per Fåhreus.
Till revisorsuppleanter valdes Gunvor Bengtsson och Görel Upphoff.
§ 12 Till valberedning omvaldes Peter Krug, Britt-Marie Warborn och Roger Wiklund.
Till sammankallande utsågs Roger Wiklund.
§ 13 Malin Larsson fördrog tävlings-, utbildnings och aktivitetsprogrammet för
Hallandsbridgesförbund 2016-2017. Se bilaga.
Aktuellt tävlingsprogram finns på hemsidan. Malin Larsson presenterade distriktets
långsiktiga verksamhetsplan för 2016-2019 enligt bilaga.
Eftersom Värö BK inte kommer att genomföra silvertävling den 10 december som tidigare
annonserats så tar Falkenbergs BK över detta arrangemang.
Efter diskussion så beslöts att anta tävlings-, utbildnings och aktivitetsprogrammet för 20162017 samt den långsiktiga verksamhetsplanen för 2016-2019.
§ 14 Årets bridgehallänning.
Till åretsbridgehallänning utsåg Lena Gillberg för sina förtjänstfulla insatser för att utveckla
bridgen i Kvibille.
§ 15 Övriga frågor
Bridgefestivalen i Örebro
Sista helgen i juli kommer bridgefestivalen i Örebro gå av stapeln i vanlig ordning. En
utökning av arrangemanget är att man även kommer erbjuda utbildningsinsatser för att öka
kunskapsnivån inom bridgen. Hemsidan kommer att öppnas den 10 november och då kommer
mer information att finnas tillgänglig.
Juniorverksamheten på klubbarna i Halland
Åsa/Frillesås
De har bjudit in skolklasser för bridgespel. Flera elever har visat intresse för att fortsätta. De
som visat intresse är nu inbjudna till spel på klubben.
Falkenberg
Har ett projekt tillsammans med Tullbroskolan där eleverna ges möjlighet att välja bridge som
fritt elev-val.
Albrekts
De gör insatser för yngre elever, årskurs 4-5. Klubben är på fritids och ger guidning och
instruktioner för bridgespel (minibridge). På söndagar erbjuds spel för juniorer på klubben.
Albrekts ambition att kunna samla de insatser som gör på klubbarna runt om i Halland och
starta ett gemensamt initiativ där juniorer mellan klubbarna får träffas för att spela bridge.
Svenska bridgeförbundet

Förbundet har ett projekt som heter juniorlådan som innehåller stöd för klubbarna för att
kunna locka juniorer till spel. De har tagit initiativ att inventera intresset för att stötta
juniorbridgen i Sverige. Inbjudan kommer att gå ut till klubbarna och distrikten. Utifrån vilket
intresse som kommer finns så kommer det att göras riktade insatser.
§ 16 Mötet avslutades av Leif Eskelid.
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