Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 8 september 2018,
Hotell Vesterhavet Falkenberg
Närvarande 16 medlemmar
Delges: Samtliga klubbar
§ 1 Mötet öppnades av Svante Ahlberg som hälsade alla välkomna.
§ 2 Röstlängden fastställdes.
§ 3 Till ordförande vid årsmötet valdes Svante Ahlberg.
§ 4 Till sekreterare vid årsmötet valdes Malin Larsson.
§ 5 Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Arthur Andersson,
Åsa/Frillesås BK och Dennis Svensson, Värö BK.
§ 6 Årsmötet förklarade mötet behörigt utlyst.
§ 7 Dagordningen godkändes med viss justering.
§ 8 Malin Larsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-2018,
se bilaga.
Lennart Nordberg redogjorde för det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret samt budgeten
för 2017-2018. Utfallet blev totalt minus 8 049 kronor.
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga den till
handlingarna. Revisorernas berättelse föredrogs av Svante Ahlberg.
§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Till distriktsordförande för 2018-2019 valdes Christer Grähs, ett år.
§ 11 Fastställde att styrelsens ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.
§ 12 Omval av ordinarie ledamöter; Henrik Johansson och omval Lennart Nordberg, på två år.
Nyval suppleanter; Lars Gunnarsson och Micke Melander, ett år.
§ 13 Till revisorer valdes Lasse Persson och Roger Wiklund och till revisorsuppleanter
Gunvor Bengtsson och Görel Upphoff, ett år.
§ 14 Till valberedning valdes Britt-Marie Warborn, Roger Wiklund och Peter Krug. Roger
Wiklund är sammankallande.

§ 15 Malin Larsson föredrog distriktets verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018-2019 och
Lennart Nordberg budget 2018-2019 samt förslagna spelavgifter och kostnadsersättningar.
Årsmötet fastslog verksamhetsplan och budget för året 2018-2019 samt oförändrad årsavgift
till HBF.
§ 16 Årets bridgehallänning.
Till åretsbridgehallänning utsåg Per-Olof Nannesson för sina förtjänstfulla insatser för att
utveckla bridgen i Simlångsdalens BK.
§ 17 Övriga frågor.
Lars Håkansson lyfte frågor rörande funktionalitet mellan den gamla och nya hemsidan när
man ska rapportera tävlingarna. Christer Grähs förklarade att BIT-utvecklingen inte kommit
så långt som SBF önskat. Det finns en tidsplan när detta ska vara klart men den har behövts
revideras flera gånger. Förhoppningsvis kommer det att lösas inom närtid.
Arthur Andersson lyfte deras arbete för att rekrytera nya medlemmar via nybörjarkurs inom
ramen för SBF satsning att nå 20 000 till 30 000 medlemmar.
Britt-Marie Warborn lyfte också upp det fina initiativ som Åsa/Frillesås BK gjort via att ta
fram en informationsfilm om sin klubb och bridgen
https://www.youtube.com/watch?v=96yvUwVYokk
Britt-Marie Warborn marknadsförde HBF Utbildning till Steg II-tävlingsledare som också är
uppdateringsutbildning för steg II och steg III-tävlingsledare. Även andra intresserade av lära
sig mer om tävlingsledning är välkomna att anmäla sig.
Vi tackade avgående styrelsemedlemmar Svante Ahlberg och Inger Östensson Träff för sina
fina insatser i styrelsen.
§ 18 Mötet avslutades av Svante Ahlberg.
Vid protokollet

Malin Larsson
Sekreterare

Svante Ahlberg
Ordförande

Dennis Svensson
Justerare

Arthur Andersson
Justerare

