
 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Storsjöbygdens BK  2016-09-08  
 

§ 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 Leif Ruthström och Åsa Axne. 

 

§ 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 2015/2016 föredrogs och godkändes.  

 

§ 6  Föredragande av kassarapport 

Efter några år med underskott som gjort klubbens ekonomi mycket ansträngd blev årets 

resultat ett överskott på 28 000 kr. Av detta belopp bidrog Alliansen med en återbetalning av 

hyror på 13 000 kr. Vid förra årsmötet togs några beslut om neddragningar av kostnader vilket 

nu inneburit ett välbehövligt överskott.  

  

§ 7  Föredragande av revisorsberättelse 

Revisorsberättelse för verksamhetsåret 2015/2016 föredrogs och godkändes. 

 

§ 8  Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2015/2016. 

 

 

 

 

 

Storsjöbygdens Bridgeklubb 
  c/o Kenneth Fredriksson   070-64 66 217 

Timmervägen 13,  831 72  ÖSTERSUND 

 



 

 

§ 9  Fastställande av avgifter och ersättningar 

Medlemsavgift 

Vid föregående årsmöte beslöts att medlemsavgift till Storsjöbygdens BK skulle höjas från 20 

kr till 70 kr för säsongen 2016/2017. Förändringen missades att meddela förbundet Svensk 

Bridge varvid medlemsavgiften blev oförändrad. Till säsongen 2017/2018 kommer därför nu 

höjningen att genomföras. Avgiften till Förbundet Svensk Bridge är 230 kronor om den inte 

förändras samt avgiften till Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund 50 kronor. Totalt blir 

därmed medlemsavgiften 350 kronor. 

 

Spelavgift 

Beslöts att spelavgifterna skall vara oförändrad för kommande säsong. Det betyder 60 kr, 

respektive 40 kr för juniorer då det gäller onsdagarna. För Ligan 70 kr respektive 50 kr för   

A-gruppen och 60 respektive 40 för B-gruppen.  

 

Arvoden 

Vid årsmötet 2014/2015 beslöts att höja arvodesbeloppet från 4 000 kr till 5 000 kr. På grund 

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

utan ligga kvar på 4 000 kr. Årsmötet beslöt nu att höja arvodet för kommande säsong med 

500 kr till 4 500 kr. Fördelningen av arvodet beslutas av styrelsen. 

 

§ 10   Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

§ 11   ÖM-lag 2016/2017 

Säsongen kommer troligen att omfatta 8 lag i A-gruppen och 7 lag i B-gruppen. Försök att få 

till ett 8:onde lag i B-gruppen genomförs. I övrigt samma upplägg av tävlingen som tidigare 

med handikappbelastningar. En ändring blir att reservomgång för A-gruppen och ordinarie 

omgång för B-gruppen fastställs till sista torsdagen i varje månad. Därmed är det lättare att 

hålla reda på när det är aktuellt med spel för respektive grupp.    

     

§   12   Val av ordförande, kassör samt sekreterare 

Till ordförande valdes: Gunnar Elmroth   omval på 1 år 

Till kassör valdes: Göran Kullberg   nyval på 2 år 

Till sekreterare valdes: Kenneth Fredriksson   omval på 2 år 

    

§  13   Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Som styrelseledamot valdes: Åsa Axne   tidigare vald på 2 år 

Pernilla Näs   omval på 2 år 

 Bo Sundell                    tidigare vald på 2 år 

 

Som suppleant valdes: Kennet Nilsson   omval på 1 år 

 

§ 14  Val av revisorer och revisorsuppleant 

Till revisorer valdes: Leif Trapp   omval på 1 år

 Irené Molander   nyval på 1 år

  

Som revisorssuppleant valdes: Olle Axne   omval på 1 år 

 

 



 

§ 15  Val verkställande utskott 

Till verkställande utskott utsågs: Ordförande, kassör och sekreterare 

 

§ 16  Val av ungdomsledare  

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

 Bo Sundell omval på 1 år

  

§ 17  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 

   

§ 18  Val av ombud till JHBF:s årsmöte  

Beslöts att styrelsen utser ombuden till årsmötet. 

     

§ 19  Val av valberedning 

Till kommande valberedning valdes:     Tomas Hörnfeldt  omval på 1 år    

                                                                Irene Molander     nyval på 1 år 

 sammankallande Tomas  

 

§ 20  Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes på årsmötet..      

 

§ 21  Avslutning 

Ordföranden avslutade årsmötet med att avtacka Irene Molander för sitt arbete i styrelsen som 

kassör under många år. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Kenneth Fredriksson 

 

Justeras 

 

 

 

Gunnar Elmroth Leif Ruthström Åsa Axne

  

 


