Protokoll fört vid Malmö Bridgeklubbs ordinarie årsmöte den 20 septembe r 2ot7
lldiko Lang hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Berth Rasmusson utsågs till ordförande under årsmötet.

§1

§2
§3
§4

Röstlängden fastställdes.

Bertil Hansson utsågs till sekreterare under årsmötet.
Dagordni ngen godkä ndes.

§s
§6

Christl Everum och Cecilia Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera årsmötets

protokoll samt att räkna rösterna.
§7

Årsmötet anses, genom anslag i klubblokalen och på klubbens hemsida, vara
i laga ordning utlyst.

§8

Framlagd verksamhetsberättelse presenterades av mötesordföranden.
Framlagd årsredovisning föredrogs av Lone Stolt.
Revisionsberättelsen lästes upp av cecilia Eriksson och godkändes.
Resultat- och balansräkning fastställdes.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
lldiko Lang föredrog verksamhetsplanen för 2017/2018. Simon Granath föreslår
styrelsen att undersöka möjligheten att även i år anordna guldtävling i december.
Förslaget kommer snarast att diskuteras i styrelsen.
Medlemsavgiften kvarstår oförändrad - i.10 (etthundratio) kr.
Mötesordföranden informerar om att inga arvoden utgår till
styrelsemedlemmar. På begäran av Simon Granth protokollförs att yrkande ett
i av honom och Martin Gårdrup inlämnade motion genomförts.

§e
§10
§11

§L2
§13

§14
§1s

§16
§12

§18

till budget fastställdes.
Till ordförande för 1 (ett) år omvaldes tldiko Lang.
Mötesordföranden informerar årsmötet om att erinran angående ev. jäv enligt
Styrelsens förslag

§ 15 i klubbens stadgar inkommit. Frågan om ev. jäv rör huruvida ett anställningsavtal
kan anses föreligga mellan Malmö Bridgeklubb och Jan Glrlcksman.
Mötesordföranden fastslår att ett sådant avtal ej kan anses foreligga.
§1e
§20

§21

§22
§23

Till ordinarie ledamöter för 2 (två) år valdes Lone stolt, lngemar Mårtensson
och Jan Glticksman. Till ordinarie ledamot för 1 (ett) år valdes Jan Eriksson.
Till styrelsesuppleanter valdes Anders Bark och Magnus Wegeståhl för 1 (ett)år.
Till revisor för 1 (ett) år omvaldes Bengt Nilsson. Till revisorssuppleant för 1
(ett) år omvaldes Cecilia Eriksson.
Till valberedning för 1 (ett) år omvaldes Bengt sahlström, Roland Andersson
och Christl Everum med Bengt Sahlström som sammankallande.
Till lagkommission utsågs Johan Andersson, Magnus wegeståhl och Hans-olof
Holmqvist.

§24

Mötet avslutades.
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