
 
                                                                                                                                                1(3) 

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte 8 september 2019,         
Hotell Vesterhavet i Falkenberg. 
 
 
Närvarande: 14 medlemmar 
Delges: Samtliga klubbar 
 
 
1.  Mötet öppnas av Christer Grähs som hälsar alla hjärtligt välkomna. 
 
2.  Röstlängd upprättas vid behov. 
 
3.  Till ordförande för årsmötet väljs Christer Grähs. 
 
4.  Till sekreterare för årsmötet väljs Stellan Pettersson 
 
5.  Till justeringsmän väljs Britt-Marie Warborn (BK Albrekts) och Rune Johansson (BK Allians) 
     som tillsammans med ordföranden justerar dagens protokoll.     
   
6.  Årsmötet förklarar mötet behörigt utlyst. 
 
7.  Dagordningen fastställs. 
 
8.  Christer Grähs föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019 
      se bilaga. 
     Lennart Nordberg redogör för budget och det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret  
     2018/2019. Resultatet blev + 477 kr (enl. budget +7000 kr). Utbildningen är den största 
     avvikelsen mot budget p.g.a. många utbildningstillfällen som arrangerats i HBF:s regi. 
     Kostnadsersättning till styrelsen uppgick till 4800 kr (budget 10.000 kr). Skillnaden  
     5.200 kr är insatt på Magnus Göranssons minnesfond. Detta är mycket uppskattat. 
     
     Årsmötet godkänner den ekonomiska redovisningen och vi lägger den till handlingarna. 
     Revisorernas berättelse redovisas. 
 
9.  Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
10. Till distriktsordförande på ett år för 2019/2020 väljs Per Fåhraeus. 
      Lennart Nordberg tackar Christer för mångårigt deltagande i styrelsen och överlämnar  
      en blomma.  
 
11. Årsmötet fastställer att styrelsen skall bestå av fem ordinarier ledamöter samt två 
      suppleanter. 
 



                                                                                                                                                                                           
 
12. Val av ledamöter: Omval av Stellan Pettersson och nyval av Jan-Inge Troedsson,          2(3)          
      båda på två år. (Lennart Nordberg och Henrik Johansson har ett år kvar.) 
 
      Malin Larsson avgår som sekreterare efter 14 år i den befattningen. Hon hade tyvärr 
      förhinder att deltaga på årsmötet. Lennart har för avsikt att åka hem till Malin och över- 
      lämna en blomma för förtjänstfullt arbetet.      
 
      Till suppleanter väljs Jan-Erik Helmersson och Jan Malmström, båda på ett år.   
 
13. Till revisorer väljs Roger Wiklund (omval) och Olof Helmersson (nyval) på ett år. 
       Som suppleanter för dessa väljs Gunvor Bengtsson och Görel Upphoff på ett år. 
 
14. Till valberedning väljs Britt-Marie Warborn och Peter Krug (omval) samt Lars Hed 
       (nyval), Britt-Marie Warborn är sammankallande. 
 
15. Verksamhetsplanen för Hallands Bridgeförbund 2019/2020 och den långsiktiga 
       verksamhetsinriktningen godkänns av årsmötet. 
 
16. Årsmötet godkänner den föreslagna budgeten och kostnadsersättningar för verksam- 
       hetsåret 2019/2020. Årsavgiften till HBF förblir oförändrad (30 kr). 
       Spelavgift i DM lag blir 500 kr/lag samt 600 kr/lag i finalen. Juniorer betalar ingen 
       startavgift i DM. 
 
17. Det finns inga motioner till årsmötet att behandla. 
 
18. Det finns inga förslag från styrelsen att behandla. 
 
19. Jan-Inge Troedsson tilldelas utmärkelsen ”Årets Bridgehallänning”. Jan-Inge gör 
      ”lite extra” för bridgen i Halland. Han ställer alltid upp ”i ur och skur” när det behövs 
       hjälp på såväl klubb- som distriktsnivå. GRATTIS ! 
  
20. Rune Johansson väcker frågan hur representant till Svenska Bridgeförbundet utses. 
       Christer svarar att HBF:s styrelse utser representanten. Densamma har ”fria händer” 
       på riksstämman. Finns det frågor som HBF:s styrelse är tveksamma till, sker åter- 
       koppling till klubbarna som får säga sin mening i ärendet. 
 
21. Christer Grähs tackar för visat intresse och avslutar årsmötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 

Stellan Pettersson 

Stellan Pettersson 
Sekreterare 
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Christer Grähs          Britt-Marie Warborn   Rune Johansson 

Christer Grähs                          Britt-Marie Warborn                  Rune Johansson 
Ordförande                               Justerare                                      Justerare     
 


