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Fagerbacken 28, 831 46 ÖSTERSUND

Protokoll fört vid årsmöte för Storsjöbygdens BK 2021-10-13
§ 1 Öppnande samt godkännande av föredragningslista
Gunnar Elmroth öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
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 Mikael Johansson och Mia Breding.
§ 4 Mötets laga utlysande
Årsmötet har utlysts 210921 via förbundets hemsida Spader under Storsjöbygdens BK. Sedan
framflyttat en vecka. Årsmötet ansågs därmed vara utlyst.
§ 5 Föredragande av verksamhetsberättelser
Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2020/2021 föredrogs och godkändes.
§ 6 Föredragande av kassarapport samt budgetförslag
Kassören Bo Sundell redogjorde för ekonomin avseende verksamhetsåret. Pga pandemin har
inget spel kunnat genomförts i spellokalen under året. Spelarintäkterna från tävlingar på BBO
har gått oavkortat till att finansiera hyran för lokalen. Samtidigt har inga prispengar delats ut.
I övrigt hänvisas till resultaträkning och balansräkning.
§ 7 Föredragande av revisorsberättelse
Revisor Leif Trapp redogjorde för revisorernas arbete, inga anmärkningar hittades i
redovisningen vid genomgången. Kassarapporten godkändes och därmed föreslogs
ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna verksamhetsåret.
§ 8 Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna verksamhetsåreten 2020/2021.
§ 9 Fastställande av avgifter och ersättningar
Medlemsavgifter
Styrelsen förslår oförändrad avgift för kommande verksamhetsår som utgör 40 kr till klubben.
Totalt med avgiften till SVBF samt JHBF blir kostnaden 380 kr/år.

Arvoden
Styrelsen föreslog oförändrad storlek på arvodet för kommande verksamhetsår. Ett motförslag
presenterades på att höja beloppet till 10 000 kr och samtidigt inrätta en controllerfunktion.
Beslöts att ersättningen höjs till 10 000 kr samt att styrelsen utser en controller och samtidigt
går igenom arvodesfördelningen utifrån ansvarsområden. Även kostnadsersättning i samband
med allsvenskan bör ses över.
§ 10 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§ 11 Tävlingsverksamhet 2021/2022
Ligan div 1 har startat upp med hela 11 lag. Utökningen beror på att matcherna kan spelas
både på BBO och i spellokalen beroende på bostadsort samt svårigheter att vistas i lokalen.
Samtidigt kan lagen välja speldag och är inte beroende av enbart torsdagar.
Ligan div 2 ser ut att stanna vid 4 lag vilket är en halvering sedan tidigare ligaspel.
Onsdagsbridgen kommer att spelas som tidigare med rallytävlingar. Tisdagstävlingarna
upphör eftersom det var dåligt med deltagande senast. Göran fortsätter med måndags-Oscars
samt eventuellt söndagsbridge.
§ 12 Förslag på stadgar
Presenterades ett förslag till nya stadgar med anledning av den nya period som
verksamhetsåret omfattar. En ändring föreslås också med att ta bort beteckningen suppleanter
i styrelsen och istället välja dessa som ordinarie ledamöter. Antalet ledamöter kan också
variera mellan 7-9 personer förutom ordförande för att kunna vara anpassningsbar. Samtidigt
har språket i stadgarna moderniserats något.
Årsmötet beslutade att anta förslaget till stadgar med de föreslagna förändringarna.
§ 13 Val av ordförande, kassör samt sekreterare
Till ordförande valdes:

Gunnar Elmroth

omval på 1 år

§ 14 Val av styrelseledamöter
Som styrelseledamot valdes:

Bo Sundell
Bo Jonsson
Göran Kullberg
Mikael Johansson
Pernilla Näs
Andreas Hörnfeldt

omval på 2 år
omval på 2 år
omval på 2 år
omval på 2 år
omval på 2 år
omval på 1 år

Carina Sollander
har ett år kvar
Mia Breding
har ett år kvar
Kenneth Fredriksson har ett år kvar
§ 15 Val av revisorer och revisorsuppleant
Till revisorer valdes:

Leif Trapp
Irené Molander

omval på 1 år
omval på 1 år

Som revisorssuppleant valdes:

Mona Nyberg

omval på 1 år

§ 16 Val av valberedning
Till kommande valberedning valdes:

Monica Näs
omval på 1 år
Tomas Hörnfeldt
omval på 1 år
sammankallande Monica

§ 17 Övriga frågor
Förslag fanns om att införa ”Bridgecoins” (tillverka plastbrickor) som spelare köper och
sedan betalar med. Beslöts att styrelsen tar frågan och utreder för och nackdelar med olika
betalningssystem.
Frågan om ventilationen i spellokalen ventilerades på årsmötet. Frågan har varit upp tidigare
men inte resulterat i några förändringar. Beslöts att åter ta upp frågan med fastighetsägaren.
En faktureringsavgift har tagits ut vid inköp av förbrukningsartiklar trots utlovande från
företaget att det inte ska ske. Frågan tas upp av styrelsen om rutiner för dessa inköp.
§ 18 Avslutning
Ordföranden avslutade årsmötet.
Vid protokollet

Kenneth Fredriksson
sekreterare

Gunnar Elmroth
ordförande

Justeras

Mia Breding

Mikael Johansson

