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Årsmötesprotokoll BK Hudik 2016 
 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Zennica Hammar hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordning för godkännande 
Årsmötet godkände dagordningen utan ändringar 
 

3. Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Zennica Hammar 

 
4. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Otti Hammar 
  

5. Val av två justeringsmän som jämte ordförande justerar mötets protokoll 
Till justeringsmän valdes Lars Bergvik och Lars-Göran Jonsson 
 

6. Mötets behöriga utlysande 
Årsmötet godkände att utlysandet av årsmötet följde stadgarna och hade utlyst senast 2 
veckor före mötet och därför godkändes. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Thomas Groth läste valda delar av verksamhetsberättelsen. 
 

8. Balansräkningen 
Kassör Tommy Malmström redovisade balans- o resultaträkningen och redovisade 
årets större händelser. 
 

9. Revisorernas berättelse 
Thomas Groth läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna rekommenderade 
årsmötet att godkänna ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutande att styrelsen skulle få ansvarsfrihet även 2016. 
 

11. Styrelsen budget för löpande verksamhetsår 
Ingen budget presenterades men förslag för minskade utgifter presenterades. 
Ordförandes förslag var att ta bort all reseersättning - utom för allsvenskan – i ett år. 
Detta förslag beslutades att styrelsen fick i uppdrag att besluta i. 
 

12. Fastställande av kubbavgift för nästkommande år 
Klubbavgiften beslutades att vara oförändrade under nästkommande verksamhetsår. 
 

13. Spelprogram hösten/våren 2016/2017. (Önskemål) 
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a. Informationstillfälle om den nya hemsidan för de som är intresserade. 
b. Frågan om jourspelare togs, men inget beslut fattades. 
c. Ett sponsorspel där vinster från våra sponsorer delas ut. 
d. Fler IMP-tävlingar. 
e. Uppdrag till styrelsen att se över bestraffningar för ”prat i kort” under 

barometertävlingar. 
f. Fler barometertävlingar önskades med rondpriser. 

 
14. Simultantävligar Förslag 

Ett erbjudande om information om hur man ser information och resultat från 
simultantävlingar på Internet lovade Thomas Groth att så för, om intresse fanns. 
 

15. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet 
Inga ärenden presenterades. 
 

16. Förändring av beräkning av ligorna 
a. En ny version av poängräkning och priser i simultantävlingar kommer att 

utformas av Thomas Groth, för att fler ska ha chans att vinna priser. 
b. Nytt räkningssystem för Hudik-ligan 

 
17. Sjuklåda 

En sk. sjuklåda beslutades ska införskaffas och finnas tillgänglig i spellokalen. 
 

18. Hjärtstartare 
Styrelsen fick i uppdrag att skaffa sponsorer, bl a från Sociala Fonden 
 

19. Schema städning par 
Ordförande föreslog att varje spelande par ska någon gång under verksamhetsåret 
stanna och hjälpa till med lite städning. Bl.a. sopning av golv, tömning av skräp mm. 
Ett schema där varje par kan skriva upp sig ska sättas upp på anslagstavlan. 
 

20. Sommarserien har Anders Öhman ansvar för 
Anders Öhman kommer att ansvara för sommarserien då ordförande inte kommer att 
spela reguljärt. Om ej Anders kan så kommer Zennica eller Erik Pettersson att hjälpa 
till. 
 

21. Val av Styrelsens Ordförande 
Årsmötet beslutade att Zennica Hammar blev återvald till styrelsens ordförande. 
 

22. Val av styrelsesuppleanter 
Lars-Göran Jonsson avgår som ordinarie ledamot 
Anders Öhman avgår som ordinarie ledamot 
Thomas Groth invald i styrelsen på 2 år 
Anders Öhman invald som suppleant i 2 år 
Sittande i 1 år till: Anne-Marie Höglund 
                                Mattias Höglund 
                                Tommy Malmström 
 

23. Val av revisorer o revisorsuppleanter 
Till revisorer valdes Otti Hammar och Inga-Britt Engström 
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Någon suppleant valdes inte 
 

24. Val av valberedningskommitté 
Till valberedning omvaldes Bror Inge Good 
 

25. Val av materialförvaltare 
Till materialförvaltare valdes Lars-Göran Jonsson 
 

26. Övriga frågor 
Förslag från Lars-Göran Jonsson att försöka omförhandla hyran på spellokalen. Lars-
Göran fick uppdrag att ta kontakt. 
 

27. Mötets Avslutning 
Ordförande tackade alla för deltagande och för förtroendet att få representera klubben 
i ytterligare ett år till. 
 
 
 
2016-05-27 

 
 
 
………………………………. 
Mötessekreterare Otti Hammar 
 
 
 
 
……………………………….  …………………………………. 
Justerare Hans Bergvik   Justerare Lars-Göran Jonsson 
 
 
 
……………………………….. 
Ordförande Zennica Hammar 


