Bohuslän-Dals Bridgeförbund
Protokoll fört vid Bohuslän-Dals Bridgeförbund (BDBF) årsmöte 2020-10-17.
Plats och tid:

Lindåsgården, Upphärad
2020-10-17 kl 10:00 - 12:40

Mötet öppnas

Styrelsens ordförande Thomas Axenbratt hälsar de närvarande välkomna till
BDBF:s årsmöte 2020. Efter att välkomnats till Upphärad av Bengt Olsson
förklarar ordföranden mötet öppnat.

Närvarande
Upprop
Valda ombud

§1
Namn
Harald Holmquist
Bengt Olsson
Roger Nyman
Anders Dellien
Magnus Cassel
Per Magnusson
Kalle Aldeborg
Kent Johansson
Bengt Adielsson

Klubb
Ljungskile BK
Upphärads BK
Munkedals BS
Hunnebo-Kungshamns BK
Brastads BS
Strömstads BK
Tanums BK
Vänersborgs BS
Vänersborgs BS
Uddevalla BF
Uddevalla BF
Tjörns BK

Antal röster
4
3
1
5
1
2
2
3
4
3
3

Röstlängd

Antal röster totalt

Övriga

Pege Schelander
Elsa Persson
Håkan Nystrand
Ingemar Johansson
Thomas Axenbratt
Ole j Jensen
Henrik Fryklund
Ulf Halvorsen
Kjell Berg
Florence Fridén

Beslut

Beslutas
att fastställa upprättad röstlängd omfattande totalt 31 röster

Godkännande av

Beslut

Val av
ordförande
Beslut

31
Ljungskile BK
Upphärad BK
Uddevalla BF
Vänersborgs BS
BDBF
BDBF
BDBF
BDBF
BDBF
BDBF

§2
Föreligger utsänd dagordning. Pege Schelander frågar om varför budget
inte skall behandla av årsmötet. Kjell Berg svarar att det förklaras av att
verksamheten är svår förutse och därför svår att budgetera. Ulf Halvorsen
anmäler två ytterligare ärenden under punkten §14 och två under §16.
Beslutas
att godkänna utsänd dagordning.

§3
Beslutas
att till ordförande vid årsmötet utse Ulf Halvorsen

Val av
sekreterare
Beslut
Val av justerare

Mötets behöriga
utlysande
Beslut

Balans-och
resultaträkning
Beslut

Verksamhetsberättelse

Beslut

Revisorernas
berättelse

§4
Beslutas
att till sekreterare vid årsmötet utse Pege Schelander
§5
Beslutas
att utse Per Magnusson och Anders Dellien till justerare och rösträknare
§6
Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet ske senast två veckor före mötet.
Beslutas
att mötet behörigen blivit utlyst.
§7
Föreligger av styrelsen upprättad resultaträkning och balansrapport
för verksamhetsåret 2019-07-01 — 2020-06-30.
Beslutas
att godkänna framlagd resultat- och balansräkning
§8
Föreligger av styrelsen upprättad verksamhetsberättelse 2019-07-01—
2020-06-30 daterad 4 september 2020. Styrelsen anmäler två fel och det
gäller under tävlingsverksamheten, DM Damer Liv Andersson-Inger
Karlsson kom etta samt Irma Karlsson och Marianne Sundström kom tvåa
och under Bohusrallyt, Ruterknallen vann Roger Nyman och Stefan
Hansson.
Beslut
att med dessa justeringar godkänna framlagd verksamhetsberättelse
§9
Redogörs för revisorerna granskning och rapport daterad 2020-08-21.
Revisorerna föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den period
granskningen omfattar.
Revisorerna informerar årsmötet att det inkommit e-post från Sylve Larsen
2020-10-06 med krav på ytterligare revision av BDBF:s förvaltning.
Revisorerna har inte funnit anledning att ompröva sin ursprungliga revision.

Beslut

Ansvarsfrihet
Beslut

Medlemsavgift
Beslut

Beslutas
att anteckna revisorsberättelsen till protokollet.
§10
Beslutas
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
§11
Ordförande redogör för förslag till medlemsavgifter, f n 70 kronor,
verksamhetsåret 2021-09-01 — 2022-08-31.
Beslutas
att fastställa medlemsavgiften till 70 kronor.

Arvoden 2020/2021

Beslut

Revidering av
stadgarna

Beslut

Styrelsen
informerar

§12
Det ankommer på årsmötet att fastställa arvoden för 2020/2021. Styrelsen
fördelar arvodet inom sig.
Under diskussionen nämns tre förslag oförändrat arvode, indexering och att
styrelsen uppdras höra med andra distrikt om nivå och ändringar.
Beslutas
att arvodet , 10.000:-, skall vara oförändrat 2020/2021
att styrelsen till nästa årsmöte redovisar utredning hur arvoden kan ändras
med indexuppräkning
§13
Stadgarna skall revideras med avseende på verksamhetsåret.
Förslaget innebär att verksamhetsåret omfattar perioden 1 september
— 31 augusti. Stadgarna har justerats så de är anpassade till det nya
verksamhetsåret i enlighet med SBF:s verksamhetsår och stadgar. Det
betyder också att nuvarande verksamhetsår blir 14 månader.
Beslutas
att anteckna redogörelsen till protokollet
§14
Styrelsen informerar om följande ärenden
A. Pandemin
Henrik Fryklund redogör för nuvarande situation vad gäller pågående
pandemi och förutsättningar för bridgespel framöver. Bedömningen är att
BDBF inte kan rekommendera klubbarna påbörja bridgespel under detta
året. Klubbarna får avvakta besked från BDBF in på nya året.
B. Allsvenskan
Thomas Axenbratt redogör för att under november kan SBF:S tävlingskommittén besluta att påbörja spel i januari/februari eller slopa
tävlingsspel med följdeﬀekter för lägre divisioner. Mästerskapspel sker ej
på nätet. Lokalerna skall besiktigas. Klubbarna får avvakta tills besked
lämnas i november.
C. Tävlingsstart för ”livebridge”
Se kommentaren under A ovan.
D. Spelprogram
Thomas Axenbratt redogör för BDBF:s att även spelprogrammet
påverkas av pandemi. Tävlingarna skjuts sannolikt till nästa år.
E. Upplägg för DM
Thomas Axenbratt redogör för Upplägget för DM.
DM Par: Antal par har sjunkit drastigt, från 72 par till tio.
DM Lag: Om en helg används blir det 16 brickor och tio lag i finalen. Om
fler lag anmäls får styrelsen genomföra kvalificering.
Frågan om DM Lag återkommer i form av motion. Se nedan.
F. Ort och lokal för DM-finaler
När det gäller ort och lokal får klubbarna inkomma med intresse för att
anordna tävlingen. Klubbarna bör beakta de krav som ställs. Ersättning
utgår till klubben. Lokalen skall besiktigas. Det är viktigt att klubbarna
anmäler intresse för att anordna DM i god tid.

G. Rekryteringskedjan
Florence Fridén anmäler att hon är kontaktman i distriktet, SBF, arbetar
med distrikt och klubbar och ett möte är utsatt till 28 november i
Göteborg.
H. Bohusrallyt.
Kjell Berg meddelar kort att Bohusrallyt ställs in 2020/2021. Föregående
pristagare kommer att erhålla sina vinster via utbetalning av kassören.
Beslut

Motioner

Beslutas
att uppmana klubbarna följa de rekommendationer som lämnats
ovan och i övrigt ta del av informationen.
§15
Föreligger sex inkomna motioner. Motionerna har avlämnats inom
stadgeenlig tid.
Innan motionerna behandlas läser mötesordföranden upp ett ”Öppet brev”
brev från Kent Karlsson, Strömstad,13 oktober. I brevet uttrycks bl a starkt
stöd för styrelsen i dess arbete.
Årsmötet uttalar stöd för de synpunkter som framförs i angivet ”Öppet
brev”.
Motion 1.
Berör DM-spelet (1A), antal lag och brickor (1B) samt lokal för DM (1C).
Motionen inlämnad av Mikael Olsson och Leif Andréasson.

Beslut

Beslutas
att avslå motion 1A med röstsiﬀrorna 8 för och 23 mot,
att bifalla motion 1B med röstsiﬀrorna 21 för och 10 mot
att avslå 1C avslogs med röstsiﬀrorna 31 för och 0 mot
Motion 2.
Berör klubbarnas respektive BDBF.s rätt att anordna lagserier på BBO.
Motionen inlämnad av Sylve Larsen 2020-09-10.

Beslut

Beslutas
att avslå motionen med röstsiﬀrorna 31 - 0
Motion 3 inkl tilläggsyrkande
Berör fördelning av överskott av BDBF:s onsdagsserien
Motionen inlämnad av Sylve Larsen 2020-09-10.

Beslut

Beslutas
att avslå motionen med röstsiﬀrorna 31 - 0
Motion 4.
Berör utlämnande av personlig integritet.
Motionen inlämnad av Sylve Larsen 2020-09-10

Beslutas

Beslutas
att avslå motionen med röstsiﬀrorna 31 - 0
Motion 5.
Berör BDBF:s rutiner för justering
Motionen inlämnad av Sylve Larsen 2020-09-10

Beslut

Beslutas
att avslå motionen röstsiﬀrorna 31 - 0
Motion 6.
Berör medlemmars yrkanden skall vara tillgängliga.
Motionen inlämnad av Sylve Larsen 2020-09-10
Mötet uppmanar att klubbarna antecknar i sina protokoll inkomna yrkanden,
motioner, etc.

Beslut

Övriga frågor

Beslutas
att avslå motionen med röstsiﬀrorna 31 - 0
§16
Några övriga frågor har anmälts till ordföranden.
Harald H om SBF:s dåliga ekonomi och medlemstapp i Ljungskile Bk.
Pege S redogör kort för utbildning av nybörjare och användande av BBO i
Ljungskile BK.
Pågående pandemin påverkat ekonomin starkt på lokal, regional och central
nivå. Det pågår insatser på olika sätt ex. vis frivilliga bidrag, BBO betalar
tillbaka viss del av intäkter.

Beslut

Fastställande av
antal ledamöter

Beslutas
att anteckna informationen till protokollet.
§17
Enligt stadgarna skall styrelse utses på årsmöte. Ordförande samt fyra åtta övriga ordinarie ledamöter. Därutöver kan noll - två suppleanter utses.
Valberedningen föreslår ordförande och fem ledamöter samt ingen
suppleant. Mötet tolkar detta som att valberedningen föreslår att styrelsen
skall bestå av sex ledamöter

Beslut

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag

Val av ordförande

§18
Valberedningen föreslår till ordförande för ett år Thomas Axenbratt

Beslut

Styrelseledamöter
Beslut

Styrelsesuppleant
Beslut

Beslutas
att Thomas Axenbratt utses till ordförande i BDBF för ett (1) år.
§19
Valberedningen föreslår till styrelseledamöter för två (2) år
Kjell Berg, omval och Ulf Halvorsen, omval.
Beslutas
att utse Kjell Berg och Ulf Halvorsen till styrelseledamöter för två (2) år.
att Ole Jensen, Frank Andersson och Florence Fridén sitter kvar ett (1) år
§20
Valberedningen föreslår att ingen suppleant.
Beslutas
att inte utse någon styrelsesuppleant

Revisorer

Beslut

Valberedning
Beslut

Val av
valberedning

Mötet
avslutas

§21
Valberedningen föreslår omval av Magnus Cassel revisor för två (2) år och
samt oval av Roger Nyman till revisorssuppleant på ett (1) år.
Birgitta Wilhelmsson revisor sitter kvar ytterligare ett (1) år.
Beslutas
att Utse Magnus Cassel för två (2) år och Roger Nyman revisorssuppleant
för ett (1) år.
§22
Fastställande av antal ledamöter i att ingå i valberedning. Enligt stadgarna
skall antalet vara två - tre personer.
Beslutas
att valberedningen skall bestå av tre ledamöter
§23
Årsmötet beslutar
att utse följande personer att ingå i valberedningen,
Harald Holmquist Ljungskile BK, Henrik Fryklund Uddevalla BF och Elsa
Persson Upphärad BK varav Harald Holmquist är valberedningens
sammankallande
§24
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§1-24
Pege Schelander

Ordförande

………………………………………….
Ulf Halvorsen

Justerare

………………………………
Per Magnusson

………………………………
Anders Dellien

