
                                  

 

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte 1 oktober 2022  
BK Falkenbergs lokal, Falkenberg. 
 
Närvarande: 13 medlemmar  

Delges: Samtliga klubbar  

 

§ 1. Mötet öppnades av Hallands Bridgeförbunds ordförande Peter Krug, som hälsade alla 

välkomna. 

 

§ 2. Årsmötet beslutade att vid behov fastställa röstlängden. 6 av distriktets klubbar var 

representerade vid mötet. 

 

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Per Fåhraeus.  

 

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Marie Ynner. 

 

§ 5. Till justeringsmän för mötet valdes Per Sintorn och Anders Aronsson. 

 

§ 6. Årsmötet förklarade mötet behörigt utlyst enligt stadgarna. 

 

§ 7. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 8. Ordförande Per Fåhraeus föredrog verksamhetsberättelsen för år 2021/2022 

(se bilaga). Lennart Nordberg redogjorde för budget och det ekonomiska utfallet för  

verksamhetsåret. Resultatet visar på ett minus på 18 574 kronor. Huvudorsaken till resultatet 

är minskade intäkter på grund av pandemin, men också en utökad satsning på utbildning, där 

dubbla tävlingsledarkurser har genomförts.  

 

Kostnadsersättning till styrelsen uppgick till 8 200 kronor (budget 10 000 kronor). Skillnaden 

på 1 800 kronor, har satts in på Janne Malmströms fond.  

 

Lennart redogjorde också för revisionsberättelsen (se bilaga). 

 

§ 9. Årsmötet godkände och fastställde resultat- och balansräkning. 

 

§ 10. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet till styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 11. Medlemsavgiften till Hallandsbridgeförbund beslutades kvarstå på 30 kronor. 

 

§ 12. Kommande styrelse fick i uppdrag att gå igenom och godkänna budgeten. 

 

§ 13. Inga motioner hade inkommit inför årsmötet. 

 

 

 



§ 14. Årsmötet fastställde att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av sex stycken ordinarie 

ledamöter inklusive ordföranden samt tre stycken suppleanter.  

 

§ 15. Till distriktsordförande för ett år 2022/2023, valdes Peter Krug. 

 

§ 16. Till ordinarie ledamöter för två år valdes Lennart Nordberg och Marie Ynner (omval).  

 

§ 17. Till suppleanter för ett år valdes Kenneth Lindvall (omval), Roger Wiklund och Maria 

Ohlsson (nyval). 

 

§ 18. Till revisorer på ett år valdes Olof Helmersson (omval) och Sabina Sahlin (nyval). 

Som suppleanter för ett år valdes Gunvor Bengtsson och Görel Upphoff (omval). 

 

§ 19. Till valberedningen valdes Mats Sandequist och Christer Grähs (nyval). Christer är 

sammankallande.   

 

§ 20. Årets Bridgehallänning kommer att tillkännages vid Hallands Bridgeförbunds 

kommande styrelsemöte.  

  

§ 21. Britt-Marie lyfte vikten av Minibridge, som är en förenklad form och en mycket bra 

introduktion för dem som vill prova på att spela bridge. Britt-Marie menade att alla deltagare 

på årsmötet ska ha spelat Minibridge och efter en kort information, fick samtliga 

mötesdeltagare pröva på att spela Minibridge.   

Vi avtackade avgående suppleanter, Tove Roulund och Jan-Erik Helmersson. 

§ 22. Ordförande Per Fåhraeus avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Marie Ynner 

Sekreterare 

 

 

 

Per Fåhraeus  Per Sintorn  Anders Aronsson 

Ordförande  Justerare  Justerare  

 

 

 


