
         

      

Norrköpingsbridgen 
 

Protokoll årsmöte 2020-08-23  

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Marie Åfors 
 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes som utskickad förutom att §10 ändrades till att avse 2021-
22 
 
3. Val av ordförande för mötet 

Björn Nyqvist valdes till ordförande för mötet 
 
4. Val av sekreterare för mötet 

Agneta Östlund valdes till ordförande för mötet 
 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

AnnMarie Eriksson och Göran Forss valdes till justeringsmän tillika rösträknare 
 
6. Frågan om mötets behöriga utlysande 

Mötet godkände mötets behöriga utlysande (e-post, brev, hemsida och klubblokalen) 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultatrapport 
Styrelsens verksamhetsberättelse och resultatrapport gicks igenom (se bilaga 1 & 2) 
 
8. Revisionsberättelse 
Urban Söderberg presenterade revisionsberättelsen (se bilaga 3) 
 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-2020 
 
10. Beslut om medlemsavgift för 2021-2022 

Mötet beslutade att behålla samma årsavgifter för verksamhetsåret 2021-2022 
 
11. Inkomna ärenden 
    - Ändrat verksamhetsår 

Mötet beslutade att ändra verksamhetsåret till att vara 1 sept – 31 aug samt att 
göra de ändringar av stadgarna som detta kräver. Verksamhetsåret 2020-21 
förlängs följdenligt fram till 31 aug 2021 (se bilaga 4) 
- Delgivningsbar person för hyresvärd 
Mötet beslutade att föreningens ordförande är delgivningsbar person gentemot 
hyresvärden 

 
12. Förslag till budget 2020-2021 

Verksamhetsplan och budget för 2020-2021 gicks igenom och godkändes av mötet 
(se bilaga 5) 
 



 
13. Representant till ÖMBF´s årsmöte 2020 
Ove Olofsson valdes till att representera Norrköpingsbridgen vid ÖMBF:s årsmöte 
2020 
 
14. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 

Marie Åfors valdes till ordförande för det kommande verksamhetsåret 
 
15. Val av övrig styrelse och suppleanter 

Till styrelseledamöter på två år valdes: Ove Olofsson, Lillemor Schultz och Olle 
Andersson 
Till styrelsesuppleant på två år valdes: Irene Hansson 
Styrelseledamöter med ett år kvar på sina mandat är: Arne Klasén, Bosse Wisth och 
Agneta Östlund 
Styrelsesuppleant med ett år kvar på sitt mandat är: Per-Erik Wigh 
 
16. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Till revisorer på 1 år valdes: Urban Söderberg, Janne Swanberg 
Till revisorssuppleant på 1 år omvaldes: Per Wass 
 
17. Val av valberedning 

Till valberedning valdes: Mats Nilsson (sammankallande), Peter Johansson och 
Mikael Nannskog 
 
18. Mötets avslutande 
Ordförande tackade mötet och alla som under året arbetat för klubben och förklarade 
mötet avslutat 
 
19. Prisutdelning 
Priser utdelades i tre kategorier: 
1. Flest spelade partävlingar: Anita Bergenfors  
2. Mest förbättrad (enligt handicap): Christer Weidenblad 
3. Hederspris till föredömligt uppträdande: Anita Bergenfors 
 
20. Övriga frågor 
Inga övriga 
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Vid Protokollet 

 

Agneta Östlund     Björn Nyqvist (mötesordförande) 

 

Justeras 

 

AnnMarie Eriksson (justerare)   Göran Forss (justerare) 


