
 

 

                                                                                   
 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund 

Tidpunkt: 2021-10-02      

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

§ 1 Mötets öppnande  

Mia Breding hälsade alla välkomna till distriktsförbundets årsmöte och förklarade 

mötet öppnat.  

 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 

Förslaget på föredragningslista för årsmötet godkändes. 

 

§ 3 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 

 Till ordförande valdes Mia Breding samt till sekreterare Kenneth Fredriksson 

 

§ 4 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 

 Beslöts att utse Tomas Hörnfeldt och Ingrid Roth som justeringsmän 

 

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande 

 På distriktsförbundets hemsida 210907 informerades om tidpunkt för årsmötet. 

Därmed ansågs årsmötet var behörigt utlyst. 

 

§ 6 Föredragande av verksamhetsberättelse 2020/2021 

Kenneth Fredriksson drog kortfattat innehållet i verksamhetsberättelsen.  

 Under senaste verksamhetsåret har Coronapandemin haft stort inflytande på 

verksamheten. Pga restriktionerna har tävlingar inte kunnat genomföras i våra 

spellokaler. De tävlingar som genomförts har skett via nätet på BBO samt Real Bridge.  

  

 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.  

 

§ 7 Föredragande av ekonomisk redovisning 2020/2021 

 Det ekonomiska verksamhetsåret har också påverkats av pandemin. Färre tävlingar 

samt minskade medlemsintäkter har påverkat negativt. Samtidigt har också 

kostnaderna minskat genom färre resor och kostnader för arrangemang.  

 Utfallet efter avskrivningskostnad på 10 000 kr blev ett överskott på 1 854 kr. 

Balansräkningen är därefter 75 383 kr.  

  

  Årsmötet godkände den ekonomiska redovisningen. 

 

§ 8 Revisionsberättelse 

 Leif Trapp redovisade från arbetet med revisionen.   

 Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
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§ 9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 10 Budgetförslag för verksamhetsåret 2021/2022 

 Ett budgetförslag för kommande verksamhetsår presenterades och godkändes av 

mötet. 

 

§ 11 Gösta Wallins minnesfond 

 Gösta Wallins Minnesfond avser juniorsatsningar. Fonden har inte haft några 

kostnader under året, Intäkterna har ökat med 3 500 kr och behållningen på fonden är 

18 536 kr.  

  

 Frågan om hur vi får igång en ungdomsverksamhet diskuterades. Skolorna har inte 

bridge som fritt valt arbete längre. Informerades om att skolan i Mörsil tagit upp 

bridgen som en punkt. Svårt att engagera ungdomar i dagens data och tekniksamhälle. 

 Beslöts att ge styrelsen ett uppdrag med att bilda en arbetsgrupp som jobbar med 

frågan. 

   

§ 12 Styrelseersättningar 

 Ersättningen till styrelsen har varit 8 000 kr i fast arvode samt 50 kr per möte till 

närvarande styrelsemedlemar. Styrelsen föreslår oförändrad ersättning vilket 

godkändes av årsmötet. 

 

§ 13 Årsavgift till distriktsförbundet 

 Årsavgiften har varit 50 kr/medlem och styrelsens förslag var oförändrat belopp. 

Årsmötet fastställde årsavgiften till 50 kr.  

 

§ 14 Jämtrallyt 

 Styrelsen har beslutat att arrangera Jämtrallyt för säsongen 2021/2022. Senaste året 

blev det inget rally på grund av pandemin. Klubbar som inte har någon silvertävling 

uppmanades att fundera på om det skulle vara möjligt till kommande säsong. Avgiften 

för rallyt är oförändrad 15 kr/spelare.  

 

§ 15 Motioner 

 Inga motioner hade inkommit till årsmötet   

 

§ 16 Ärenden som styrelsen önskar behandlade på årsmötet 

Styrelsen hade inga särskilda ärenden att ta upp för behandling av årsmötet. 

 

§ 17 Val av ordförande för 1 år 

Beslöts att välja Mia Breding till ordförande för kommande verksamhetsår 

 

§ 18 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

 Beslöts att som styrelseledamot välja 

 Hugo Nilsson  omval på 2 år 

 Tomas Hörnfeldt   omval på 2 år 

 Kenneth Fredriksson omval på 2 år 

 Göran Kullberg  omval på 2 år 

 

 Kvar sedan föregående årsmöte då vald på 2 år 

Ingrid Roth   

 Bo Jonsson 

 Olle Axne 

 



  

 Beslöts att som styrelsesuppleant välja 

 Kjell Starlander  omval på 1 år 

 Gunnar Elmroth  omval på 1 år 

 

§ 19 Val av revisorer samt revisorssuppleanter 

 Beslöts att som revisorer välja 

 Leif Trapp  omval på 1 år 

 Sven-Erik Hallkvist nyval på 1 år 

 

 Beslöts att som revisorssuppleanter välja 

  Yvonne Elg  omval på 1 år 

 Carina Hallkvist  nyval på 1 år 

 

§ 20 Val av valberedning 

 Beslöts att till valberedning utse 

 Jöns Johansson  omval på 1 år 

 Kennet Nilsson  omval på 1 år 

 

§ 21 Övriga frågor/ärenden 

 Kjell Lindholm presenterade en idé om att istället för swish och kontanter införa 

”Bridgecoine” som betalmedel. Dessa skulle då säljas till spelarna och betalas med vid 

tävlingstillfällen. Beslöts att frågan tas upp till diskussion i styrelsen. 

 

 Frågan om den dåliga luftkonditioneringen togs upp. Alliansen i Storsjöbygden har 

kontaktansvaret gentemot fastighetsägaren. Beslöts att ta upp frågan med Mikael 

Johansson för att utreda vilka möjligheter som finns med att öka tilluften i lokalen. 

 

§ 22 Prisutdelningar för DM-tävlingar 2019/2020 samt 2020/2021 

 Mia Breding och Kenneth Fredriksson överlämnade plaketter till DM-mästarna samt 

vice DM-mästarna för tävlingsåret 2019/2020. För tävlingsåret 2020/2021 saknas 

gravyr varför dessa kommer att överlämnas vid ett senare tillfälle. 

 

§ 23 Årsmötet avslutades 

 Ordföranden tackade årsmötesdeltagarna och förklarade årsmötet avslutat varvid 

tävlingen Ingrid Roths vandringspris fortsatte. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 

  

  

Justeras 

 

 

 

Tomas Hörnfeldt   Ingrid Roth  

 

 

   

   


