
 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Storsjöbygdens BK  2015-09-03  
 

§ 1  Öppnande samt godkännande av föredragningslista 

Ordföranden Gunnar Elmroth hälsade de närvarande välkomna samt förklarade årsmötet 

öppnat. Föredragningslistan för årsmötet godkändes.  

 

§ 2  Ordförande och sekreterare för årsmötet 

Som ordförande för årsmötet valdes Gunnar Elmroth samt som sekreterare Kenneth 

Fredriksson. 

 

§ 3  Val av Justeringsmän 

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Bo Jonsson och Leif Trapp. 

 

§ 4  Mötets laga utlysande 

Årsmötet har utlysts via förbundets hemsida Spader under Storsjöbygdens BK. Årsmötet 

ansågs därmed vara utlyst. 
  

§ 5  Föredragande av verksamhetsberättelse 

Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 2014/2015 föredrogs och godkändes. Samtidigt 

redogjordes för klubbens ekonomiska ställning enligt kassarapporten av Irene. Årets saldo 

innebar ett rätt stort underskott. Med tanke klubbens höga kostnader för bland annat 

Allsvenskan och SM-finaler har styrelsen beslutat om ett antal åtgärder för att förbättra 

klubbens ekonomi. 

 

- Medlemsavgiften för säsongen 2016/2017 höjs till 350 kr varav 70 kr går till klubben 

- Spelavgiften i ligan för kommande säsong höjs till 70 kr i div 1 och 60 kr i div 2 

- Logibidraget vid allsvenskan och SM-finaler sänks från 250 kr till 200 kr/dygn 

- Utlottningen av trisslotter upphör på onsdagsbridgen  

  

§ 6  Föredragande av revisorsberättelse 

Revisorsberättelse för verksamhetsåret 2014/2015 föredrogs och godkändes. 

 

§ 7  Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014/2015. 
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§ 8  Fastställande av avgifter och ersättningar 

Medlemsavgift 

Beslöts att lämna medlemsavgift till Storsjöbygdens BK oförändrad 20 kr för säsongen 

2015/2016. Avgiften till Förbundet Svensk Bridge är 230 kronor om den inte förändras samt 

avgiften till Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund 50 kronor. Totalt blir medlemsavgiften  

därmed 300 kronor. 

 

Spelavgift 

Beslöts att spelavgiften skall vara oförändrad för onsdagsbridgen kommande säsong 60 kr, 

respektive 40 kr för juniorer. Med anledning av höjda förbundsavgifter för mästarpoäng 

beslöts att justera kostnaderna för ligan: div 1 70 kr, respektive 40 kr för juniorer,  

div II: 60 kr, respektive 40 kr för junior.  

 

Arvoden 

På grund av det ekonomiska läget för klubben beslöts att inte utnyttja beslutet från föregående 

årsmöte om en höjning till 5 000 kr. Beslöts att fastställa styrelsen föreslag på ett oförändrat 

arvodesbelopp med 4 000 kr för kommande verksamhetsår. Fördelningen av arvodet beslutas 

av styrelsen. 

 

§ 9   Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

§ 10   ÖM-lag 2015/2016 

Säsongen kommer troligen att omfatta 7 lag i A-gruppen och 7 lag i B-gruppen. Försök att få 

till ett 8:onde lag i de båda grupperna görs för närvarande. I övrigt samma upplägg av 

tävlingen som tidigare med handikappbelastningar.     

     

§   11   Val av ordförande, kassör samt sekreterare 

Till ordförande valdes: Gunnar Elmroth   omval på 1 år 

Till kassör valdes: Irene Molander   omval på 1 år 

Till sekreterare valdes: Kenneth Fredriksson   tidigare vald på 2 år 

    

§  12   Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Som styrelseledamot valdes: Åsa Axne   omval på 2 år 

Pernilla Näs   tidigare vald på 2 år 

 Bo Sundell                    omval på 2 år 

 

Som suppleant valdes: Kennet Nilsson   omval på 1 år 

 

§ 13  Val av revisorer och revisorsuppleant 

Till revisorer valdes: Leif Trapp   omval på 1 år

 Göran Kullberg   omval på 1 år

  

Som revisorssuppleant valdes: Olle Axne   omval på 1 år 

 

§ 14  Val verkställande utskott 

Till verkställande utskott utsågs: Ordförande, kassör och sekreterare 

 

 

 



 

 

§ 15  Val av ungdomsledare  

Till ungdomsledare valdes: Hans-Ove Sandin omval på 1 år 

 Bo Sundell nyval på 1 år

  

§ 16  Val av tävlingsledare 

Till tävlingsledare valdes: Olle Axne omval på 1 år 

Biträdande TL: Göran Mattsson omval på 1 år  

För onsdagsbridgen Kenneth Fredriksson omval på 1 år 

 Göran Kullberg omval på 1 år 

 Bo Jonsson omval på 1 år 

   

§ 17  Val av ombud till JHBF:s årsmöte  

Beslöts att styrelsen utser ombuden till årsmötet. 

     

§ 18  Val av valberedning 

Till kommande valberedning valdes:     Göran Kulleberg  omval på 1 år    

                                                                Tomas Hörnfeldt     nyval på 1 år 

 sammankallande Göran  

 

§ 19  Övriga frågor 

Förslag att flytta vissa lampor i spellokalen för att få till bättre belysning över spelborden. Bra 

förslag som bör förverkligas ansåg årsmötet. 

 

Under senaste året har tragiskt nog några av våra medlemmar avlidit. Klubben har inte haft 

några fastställda rutiner för representation vid dessa tillfällen. Beslöts att Storsjöbygden ger 

bidrag till fond och då i första hand till Gösta Wallins Minnesfond för länets juniorverksamhet 

i Bridge. Belopp för klubbmedlem 150 kr och för medlem som arbetat aktivt i klubben 250 kr.      

 

§ 20  Avslutning 

Ordföranden avslutade årsmötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Kenneth Fredriksson 

 

Justeras 

 

 

 

Gunnar Elmroth Bo Jonsson Leif Trapp

  

 


