
 

                                                                             
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Storsjöbygdens BK 2022-10-05  
 

§ 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 Monica Näs och Kjell Starlander. 

 

§ 4  Mötets laga utlysande 

Årsmötet har utlysts 220923 via förbundets hemsida Spader under Storsjöbygdens BK.  

Årsmötet ansågs därmed vara utlyst. 
  

§ 5  Föredragande av verksamhetsberättelser 

Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 2021/2022 föredrogs och godkändes.  

 

§ 6  Föredragande av kassarapport samt budgetförslag 

Kassören Bo Sundell var förhindrad att närvara på årsmötet. Mikael Johansson som sköter 

Alliansens ekonomi redogjorde därför för ekonomin avseende det gångna verksamhetsåret.  

I övrigt hänvisas till resultaträkning och balansräkning. 

Beträffande budgetförslag beslöts att styrelsen får uppdraget att upprätta förslaget utifrån 

utvecklingen av tävlingsverksamhetens omfattning. 

  

§ 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 2021/2022. 
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§ 9  Fastställande av avgifter och ersättningar 

Medlemsavgifter 

Styrelsen förslår oförändrad avgift för kommande verksamhetsår som utgör 50 kr till klubben. 

Totalt med avgiften till SVBF samt JHBF blir kostnaden 380 kr/år om inte dessa avgifter 

justeras.   

 

Arvoden 

Förra årsmötet beslöts att utöka styrelsens arvode till 10 000 kronor. Beslöts att fastställa 

samma summa också för kommande verksamhetsår. Styrelsen får uppdraget att fördela 

arvodet. Förutom arvodet utgår 50 kr i ersättning till styrelseledamöter för varje sammanträde 

som man deltager i.     

 

§ 10  Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet.    

    

§ 11  Tävlingsverksamhet 2022/2023 

Ligan div 1 har startat upp med 10 lag. Som tidigare under pandemin finns möjligheten att 

spela matcherna i spellokalen eller på BBO beroende främst på bostadsort. Samtidigt kan 

lagen välja speldag och är inte beroende av enbart torsdagar.  

Ligan div 2 har utökats med 2 lag och omfattar 6 lag som möts i dubbla möten utan slutspel.  

I båda divisionerna spelas matcherna med handikappberäkning.  

Partävlingar spelas två gånger i veckan. Måndagar på dagtid samt Onsdagar på kvällstid. 

Båda tävlingsdagarna spelas med rallypoäng. Göran fortsätter också med söndagsbridgen.    

  

§   12   Val av ordförande, kassör samt sekreterare 

Till ordförande valdes: Mikael Johansson nyval på 1 år 

     

§  13   Val av styrelseledamöter  

Som styrelseledamot valdes: Carina Sollander omval på 2 år 

 Mia Breding omval på 2 år 

 Kenneth Fredriksson omval på 2 år 

Andreas Hörnfeldt omval på 2 år 

 

 Bo Sundell har ett år kvar 

 Bo Jonsson har ett år kvar 

 Göran Kullberg har ett år kvar 

 Pernilla Näs har ett år kvar 

 

§ 14  Val av revisorer och revisorsuppleant 

Till revisorer valdes: Leif Trapp omval på 1 år

 Irené Molander omval på 1 år

  

Som revisorssuppleant valdes: Mona Nyberg omval på 1 år 

 

 

§ 15  Val av valberedning 

Till kommande valberedning valdes:     Monica Näs omval på 1 år 

Tomas Hörnfeldt  omval på 1 år    

                                                                sammankallande Monica  

 

 



 

 

§ 16  Övriga frågor 

Frågan om att anordna en höst/vårfest togs upp. Årsmötet ställde sig positiv till detta och 

uppdrog till styrelsen att planera för detta. 

 

 

§ 17  Avslutning 

Ordföranden Gunnar Elmroth meddelade valberedningen inför årsmötet att han avsade sig 

omval till styrelseposten och ordförandeskapet för kommande verksamhetsår. Detta pga 

många uppdrag och resor vilket innebär att han inte finns tillgänglig i någon större 

utsträckning för styrelseuppdragen.  

 

Gunnar har varit ordförande i Storsjöbygdens BK sedan maj 2007. Det var i samband med 

sammanslagningen av Östersunds BS och Brunflo BK som han valdes till ordförande. 

Gunnar avtackades med blommor för sina 15 år som ordförande i Storsjöbygdens BK. 

 

Ordförandeklubban övertas nu av Mikael Johansson. 

 

Gunnar tackade styrelsen för ett gott samarbete och avslutade därefter årsmötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Gunnar Elmroth 

sekreterare    ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

 

Monica Näs    Kjell Starlander 

 


