
Norrköpingsbridgen

Protokoll årsmöte 2021-09-28.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Åfors inför ett 20-tal medlemmar

2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen föredrogs och godkändes.

3. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Göran Forss

4. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Dan Svensson.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lennart Hansson och Britta Kahanpää.

6. Frågan om mötets behöriga utlysande.
Mötet godkände behöriga utlysandet. (e-post,brev,hemsida och klubblokalen)

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultatrapport.
Styrelsens verksamhetsberättelse och resultatrapport gicks igenom och godkändes.
Bifogas.

8. Revisionsberättelse.
Urban Söderberg föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet. Bifogas

9. Ansvarsfrihet.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

10. Beslut om medlemsavgift för 2022-2023.
Mötet beslutade att ha samma medlemsavgift som föregående år.

11. Inkomna ärenden.
Fanns inga att behandla.

12. Verksamhetsplan och förslag till budget 2021-2022.
Marie Åfors föredrog förslaget till verksamhetsplan och budget för nämnda tidsperiod.
Mötet godkände styrelsens förslag.



13. Representant till ÖMBF:s årsmöte 9 oktober 2021.
Till att representera Norrköpingsbridgen valdes Marie Åfors.

14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Marie Åfors.

15. Val av övrig styrelse och suppleanter.
Ove Olofsson och Olle Andersson har 1 år kvar.
Omval på 2 år Bo Wisth och Arne Klasèn.
Nyval på 2 år Irene Hansson och 1 år för Simon Grandell
(fyllnadsval för att ersätta Lillemor Schultz.)
Suppleant på 2 år Göran Forss och 1 år Magnus Revland.

16.Val av revisorer och revisorssuppleant.
Till revisorer på 1 år valdes Urban Söderberg och Janne Swanberg.
Till suppleant valdes Per Wass.

17. Val av valberedning.
Till valberedning valdes Mats Nilsson (sammankallande) Mikael Nannskog och Peter
Johansson.

18. Mötets avslutande.
Ordföranden tackade för förtroendet att leda årsmötet och alla funktionärer som lagt ner ett
mycket bra arbete och förklarade därmed mötet avslutat.

19. Prisutdelning.
Mest spelade tävlingar: Ingebrit Lood
Störst handikappsänkning: Lars Edbladh (10,58). Mycket nära var Simon Grandell (10,50)
Klubbens hederspris för föredömliga insatser under pandemiåret : Simon Grandell.

20. Övriga frågor.
1. Under kulturnatten hade klubben öppet hus fre-sön med ett 20-tal positiva besökare.

2.Marie blev under året utsedd till årets ledare inom förbundet! Bravo.

3.Vi har fått en förfrågan från en annan spelklubb (Magic the gathering) om att få hyra
lokalen 1-2 gånger per vecka. Styrelsen har ställt sig positivt till detta och arbetar vidare på
en lösning.

4. Ove Olofsson föreslog att vi inför kommande 80-års jubileum tillsammans med IFK
Norrköpings bridgesektion kontakta kommunen om att göra något i Karl-Johans Park
2022. Till att företräda klubben utsågs Dan Svensson.

5.Styrelsen föreslog att vi ska fortsätta med frivillig föranmälan till våra spelkvällar för att
underlätta tävlingsledarnas viktiga arbete. Det går även som tidigare att komma och spela
oanmäld dock senast senast 10 minuter före start.
Efter en del diskussioner och kommentarer enades mötet att gå på styrelsens förslag.

6. Fikapausen blir också som under pandemin. Klubben står för kaffe.
Eventuell förtäring tar var och en med sig själv
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