
Upplands Bridgeförbund 

Protokoll fört vid årsmöte 2015-09-05 i Bridgens Hus, Uppsala 
 
   

§1       Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd 

 Förbundsordförande Linnea Edlund hälsade alla välkomna och förrättade upprop. 
Förbundsstämman godkände föreliggande fullmakter och fastställde justerad röstlängd enligt 
följande:  

 Enköpings BS 5 röster 

 EPBK  1 

 Märsta BK 2 

 PBF Uppsala 5 

 Sigtuna BS 4 

 Uppsalabridgen 5 

 Väddö BK 3 

 Summa 25 röster   

   

§2      Föredragningslistan 

 Föreliggande föredragningslista fastställdes. 

 

§3        Val av ordförande för mötet 

 Hans Börling, PBF Uppsala, valdes till ordförande för mötet. 

 

§4       Val av sekreterare för mötet 

 Frank Westman, Uppsalabridgen, valdes till sekreterare för mötet. 

 

§5        Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

 Claes-Göran Swahn, Uppsalabridgen, och  Bengt Rosén, PBF Uppsala, valdes att justera 
protokollet. 

 

§6        Förbundsstämmans behöriga utlysande 

 Linnea Edlund redogjorde för utlysningsförfarandet varefter stämman godkände detta. 

 

§7     Styrelsens och revisorernas berättelser 2014/15 

a) Verksamhetsberättelsen godkändes i sin helhet och lades till handlingarna. 

b) Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Kjell Hedman.  Han konstaterade därvid att 

ekonomin är god samt att ungdomsfonden inte utnyttjas.  

Avskrivningsförfarandet av brickläggningsmaskinen förklarades. 

c) Revisorernas berättelse föredrogs av Rein Jakoby varvid han passade på att berömma 
styrelsen för ett gott arbete.  



Förbundsstämman godkände revisionberättelsen och fastställde resultat- och 
balansräkningen. 

 

 

§8         Ansvarsfrihet för styrelsen 2014/15 

 Förbundsstämman beslöt i enlighet med revisorernas rekommendation att bevilja styrelsen 
full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/15. 

 

§9 Budget för det kommande verksamhetsåret och årsavgiften till Upplands Bridgeförbund 

 Förbundsstämman fastställde styrelsens budgetförslag för 2015/16 med oförändrade avgifter 
till Upplands BF, 75 kr och 0 kr för juniorer.   

 

§10       Frågor styrelsen önskar behandla 

 Tävlingsbestämmelser för distriktsmästerskap inom Upplands Bridgeförbund.   

Ryszard Sliwinski föredrog ärendet i viss detalj där han förklarade bakgrunden och 
skrivningen.   

Diskussionen utmynnade i två yrkanden: 

 Yrkande 1, skrivelsen antas i sin helhet 

 Yrkande 2, skrivelsen antas förutom de avsnitt som berörs i motionerna nedan. 

 Stämman beslutade enligt yrkande 2 

  

§11      Motioner  

1 Deltagande i SM-kval öppet för alla medlemmar i SBF.   

Stämman avslog motionen. 

2 Deltagande i DM för par eller lag som innehåller spelare som inte tillhör distriktet.  

Stämman avslog motionen. 

               Detta betyder att skrivelsen i §10 om tävlingsbestämmelser antogs i sin helhet. 

  

§12      Information och utfrågning av styrelsen 

 Hemsidan: vi väntar på att kunna använda Sveriges Brideförbunds nya hemsida. 

 Hög kostnad för brickläggning: prissättningen grundar sig på faktiska kostnader. 

 

§13      Övriga frågor 

  Inga övriga frågor förelåg. 

 

§14      Val    

Bertil Tollbom meddelade valberedningens förslag varefter följande val förrättades: 

Till ordförande på ett år omvaldes Linnea Edlund, Uppsalabridgen. 

Till sekreterare på två år valdes Marcus Åkerlund, Sigtuna BS. 

Till ledamöter på två år valdes Kjell Lindgren, Enköpings BS (omval), Lena Westman, 



Uppsalabridgen (omval) och Ryszard Sliwinski, Uppsalabridgen (nyval). 

Till revisorer på ett år omvaldes Rein Jakoby, Uppsalabridgen, och Kjell Jansson, Enköpings BS 

Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Robert Larsson, Uppsalabridgen. 

Till valberedning valdes Bertil Tollbom, Sigtuna BS, Rolf Westman, Uppsalabridgen 

(sammankallande), och Ive Nilsson, PBF Uppsala. 

 

§15        Val av ombud till riksförbundets distriktsmöte 

 Delegerades till styrelsen att utse. 

 

§16 Avtackande  och utmärkelser 

 Avgående sekreterare Pia Edfelt avtackades med blommor. 

 UBF förtjänsttecken tilldelades: 

 Marito Karlsson, Uppsalabridgen 

 Bertil Tollbom, Sigtuna BS  

 Kerstin och Lennart Schenning, Enköpings BS.     

 

§17        Avslutning 

 Mötesordförande Hans Börling tackade för visat intresse och avslutade förbundsstämman. 

 

 

  

 

Uppsala 2015-09-05 

 

 

 

 

………………………………………………………….  ………………………………………………………. 

Frank Westman, mötessekreterare  Hans Börling, mötesordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

…………………………………………………………...  ……………………………………………………….. 

Claes-Göran Swahn   Bengt Rosén 

 


