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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund digitalt via Teams söndagen
den 12 september 2021.
§1

Mötets öppnande, upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.35.
Efter upprop godkände årsmötet nedanstående röstlängd. 17 personer var närvarande.
Klubb
BK Bridgehuset
BK Zonen
Malmö BK
Lomma BK
Ängelholms BS

Representant
Antal medlemmar Röster
Anders Nordberg
225
9*
Boel Hedengran
162
7
Anders Bark
187
8
Berit Nilsson
93
4
Tor-Björn Bohman
88
4
summa
755 (3423)
32 (169)
* Anders Nordberg är styrelseledamot i Skånes BF och får enligt stadgarna inte utöva rösträtt, men årsmötet
beviljade enhälligt rösträtt för Anders Nordberg och BK Bridgehuset.
§2

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§3

Val av ordförande för mötet
Valdes Jan Gutenwik till ordförande för mötet.

§4

Val av sekreterare för mötet
Valdes Fredrik Jarlvik till sekreterare för mötet.

§5

Val av justeringspersoner
Valdes Boel Hedengran och Berit Nilsson till justeringspersoner att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet.

§6

Mötets behöriga utlysande
Då kallelse till årsmötet publicerats inom föreskriven tid förklarade sig mötet vara behörigen utlyst.

§7

Styrelsens berättelse
Styrelsens berättelse föredrogs sida för sida. Därefter godkände årsmötet styrelsens berättelse.

§8

Resultaträkning och balansräkning
Resulträkningen och balansräkningen genomgicks och fastställdes.
Boel Hedengran framförde ett tack till styrelsen för sitt goda arbete med ekonomin trots pandemin de
senaste två åren.

§9

Revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorernas berättelse presenterades.
På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 10

Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, budgetfrågor för kommande år
Beslutades att godkänna den av styrelsen framlagda budgeten för verksamhetsåret 2021/2022 Budgeten
pekar på ett underskott på 80 000 kronor. Detta kan förklaras med att verksamhetsåret kommer att omfatta
14 månader för att enligt tidigare årsmötesbeslut anpassas till Svenska Bridgeförbundets verksamhetsår
0901-0831. Jens Priess uttryckte oro för kraftigt fallande medlemsantal (p g a pandemin) vilket kommer att
få negativa konsekvenser i framtiden.
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§ 11

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2022/2023
Styrelsen hade föreslagit oförändrad distriktsavgift för 2022/2023.
Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, om oförändrad medlemsavgift (140 kronor) för seniorer
2022/2023. Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2022/2023 skall vara 0 kronor för
juniorer och Introduktionsmedlemmar. Svenska Bridgeförbundets beslutade avgifter tillkommer.

§ 12

Motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 13

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Inga ärenden.

§ 14

Övriga ärenden
Under övriga ärenden diskuterades tävlingsledarutbildning, Skåneserien och spel digitalt. Inga avgörande
beslut togs.

§ 15

Val av distriktsordförande
Valberedningens förslag var val av Jan Eric Larsson till distriktsordförande för ett år. Beslutades att välja
Jan Eric Larsson som distriktordförande på ett år.

§ 16

Val av övriga styrelseledamöter
I tur att avgå var Erik Andersson, Jens Priess och Jan Eric Larsson. Valberedningens förslag var omval av
Erik Andersson och Jens Priess samt nyval av Torbjörn Johansson, samtliga på två år. Beslutades att välja
dessa tre på två år.

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens förslag var omval av Lars Durlow och Richard Korse till ordinarie revisorer på ett år samt
Stefan Underdal till revisorssuppleant på ett år.Beslutades att välja dessa tre på ett år.

§ 18

Val av valberedning
Beslutades att välja Boel Hedengran, Richard Korse och Sally Winther till valberedning på ett år. Boel
Hedengran utsågs till sammankallande.

§ 19

Representation vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma
Beslutades att styrelsen får i uppdrag att utse Skånes BF:s representanter till Svenska Bridgeförbundets
Riksstämma den 20 november, 2021.

§ 20

Avslutning
Avående ordförande Dan Nilsson avtackades med presenter för sitt arbete i styrelsen, sammanlagt åtta år
varav sju år som ordförande. Jan Gutenwik tackade därefter de närvarande för visat intresse och förklarade
mötet avslutat klockan 11.10.

Justeras:

Malmö den 12 september 2021

__________________________
Jan Gutenwik, ordförande

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

_________________________
Boel Hedengran, justeringsperson

__________________________
Berit Nilsson, justeringsperson

