
Örebro läns bridgeförbund 

Årsstämma den 15 september 2019 

Närvarande: Förutom styrelsen ett tjugotal medlemmar från 

Hällefors BK, Karlskoga BK, Kumla BS, Nora BK, Lindesbergs 

BS och Örebridgen. 

§1 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av 

röstlängd. 

Mötet öppnades, fullmakter godkändes och röstlängd fastställdes. 

Hällefors BK 3 röster, Kumla BS 4 röster, Karlskoga BK 2 röster, 

Nora BK 3 röster, Lindesbergs BS 3 röster samt Örebridgen 21 

röster.  

§2 Fastställande av föredragningslista. 

Beslöts att följa den föreslagna föredragningslistan.  

§3 Val av ordförande för stämman. 

Claus Röhnisch valdes till ordförande för stämman. 

§4 Val av sekreterare för stämman. 

Rolf Selander valdes till sekreterare för stämman. 

§5 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera 

stämmoprotokollet. 

Britt-Marie Forsberg och Annika Hallberg valdes jämte 

ordföranden Claus Röhnisch att justera stämmoprotokollet. 

§6 Fråga om stämmans behöriga utlysande. 

Stämman ansågs behörigt utlyst. Informationen på hemsidan till 

medlemmarna hade lagts ut i god tid före sista dag och alla 

medlemmar med registrerad e-post hade fått möteshandlingarna i 

direktutskick. 

§7 Styrelsens och revisorernas berättelser. 

Styrelsens verksamhetsberättelse fanns kopierad i några exemplar 

till mötesdeltagarna och dessutom utlagd på distriktets hemsida. 



Sekreteraren redovisade kortfattat innehållet, vilket inte föranledde 

några särskilda kommentarer 

Kassören Irene Håberger redovisade budgetförslag för 2019-2020 

samt resultatredovisning och balansrapport för 2018-2019. 

Revisionsberättelsen var också tillgänglig och lästes upp av 

kassören. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade att lägga dessa dokument till handlingarna. 

§8 Godkännande av resultat- balansräkningen. 

Balans- och resultaträkningarna fastställdes. 

Den ansamlade behållningen(ca 196 000 kr) förs till ny räkning för 

innevarande verksamhetsår. 

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid 

redovisningen omfattat. 

§10 Årsavgift till ÖLBF för nästkommande verksamhetsår. 

Årsavgiften beslöts vara oförändrad, 60 kronor per spelare. 

§11 Budget för det löpande verksamhetsåret. 

Budget för det löpande verksamhetsåret som presenterats under §7 

godkändes. Av budgeten framgår att satsningar sker på lagspel och 

ungdomsverksamhet medan sponsring av DM/SM- kvalspel för par 

slopas. 

§12 Ärenden som styrelsen önskar bli behandlade av stämman. 

- 

§13 Inkomna motioner. 

Tre motioner har inkommit till årsstämman. 

Från Nora BK har framförts att man vill ha icke spelande tävlings-

ledare vid alla DM tävlingar. 

Styrelsen besvarar motionen med förklaring av vår policy. 



Från Järnvägens BK har framförts att poängberäkning och resultat- 

redovisning i tabeller från lagspelstävlingar bör förändras och 

förenklas. Motionen avslås. Poängberäkningssystemet, som gäller 

internationellt har nyligen gjorts om och gehör för att förändra detta 

bedöms inte realistiskt.  

 

Från Maria Grönkvist och Catharina Ahlesved har inkommit en 

motion om att SM dampar och SM seniorpar växelvis byter 

speldagar (sö-må resp. fre-lö) för att möjliggöra att damerna 

åtminstone vartannat år ges möjlighet att spela Chairmans cup. 

Motionen tillstyrks och har vidarebefordrats till SBF. 

 

§14 Övriga ärenden. 

- 

§15 Val ordförande i ÖLBF för 1 år. 

Lars Marcusson omvaldes som ordförande i ÖLBF för ett år. 

§16 Val av styrelseledamöter för 2 år samt eventuella 

fyllnadsval för 1 år 

Irene Håberger och Johan Karlsson kvarstår ett år. Ingalill Melin 

och Kenneth Wallin väljs på ett år och ersätter Gunnar Göthberg 

och Roland Karlsson som hade ett år kvar på sina mandat. Rolf 

Selander, Dejana Sverker och Hans Lilja väljs på två år. Stämman 

rekommenderade i sammanhanget att Gunnar Göthberg adjungeras 

till styrelsen (utan rösträtt) kommande verksamhetsår. 

§17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 

Lars Andersson och Berit Jonsson valdes som revisorer. 

Revisorssuppleant saknas. 

§18 Val av tre ledamöter i valberedningen  

K-G Larsson, Jörgen Pihl och Thorbjörn Fredriksson valdes, med 

den sistnämnde som sammankallande .  

 

 



§19 Avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet: Rolf Selander  

 

Justeras:  Britt-Marie Forsberg   

 

Annika Hallberg 

 

  Claus Röhnisch 

 

 


