
Upplands Bridgeförbund 

Protokoll fört vid årsmöte 2016-09-10 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 9 röster 

 Märsta BK 2 

 PBF Uppsala 9 

 Rimbo BK 1 

 Sigtuna BS 4 

 Uppsalabridgen 9 

 Väddö BK 3 

 Väsbybridgen 2 

 Väsbypensionärernas BF   4 

 Östhammars BK 2 

 Summa 45 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 2015/16 

a) Verksamhetsberättelsen godkändes med påpekandet att Sveriges bridgeförbund förkortas 

 SBF och lades därefter till handlingarna. 



b) Den ekonomiska berättelsen föredrogs i kassörens frånvaro av Ryszard Sliwinski.   

Det konstaterades att ekonomin trots avskrivningar är god, bl a pga mindre kostnader för 

tävlingar och höjda priser för brickläggning. Det påpekades att den ekonomiska berättelsen 

bör kompletteras med balansräkning vilket också gjordes. 

c) Revisorernas berättelse föredrogs av Rein Jakoby.  

Förbundsstämman godkände revisionberättelsen och fastställde resultat- och 
balansräkningen. 

 

 

§8         Ansvarsfrihet för styrelsen 2015/16 

 Förbundsstämman beslöt i enlighet med revisorernas rekommendation att bevilja styrelsen 
full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/16. 

 

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

 Förbundsstämman fastställde styrelsens budgetförslag för 2016/17 med oförändrade avgifter 
till Upplands BF, 75 kr och 0 kr för juniorer. 

 

§10      Motioner  

 Inga motioner förelåg. 

   

§11       Frågor styrelsen önskar behandla 

a) Revision av stadgar 

Kjell Simonson föredrog ärendet. Revisionen av stadgarna går ut på en modernisering 
och anpassning till SBF och många andra klubbar. 

Förbundsstämman antog de reviderade stadgarna. 

b) Tävlingsbestämmelser 

Ryszard Sliwinski redogjorde kort för de nya tävlingsbestämmelserna som bl a går ut på 
att alla ska möta alla i DM-tävlingar med upp till 32 par samt att 20/0-skala ska tillämpas 
i DM/SM-lag. 

Stämman antog de nya tävlingsbestämmelserna. 

   

§12      Information och utfrågning av styrelsen 

 Styrelsen  

- informerade kort om nya hemsidan och förutskickade att intresserade klubbar kommer att 

  inbjudas till introduktionsträff. 

 - meddelade från SBF:s distriktsträff att nytt utbildningsmaterial för ungdomar tagits fram 

  och att SBF söker klubbar intresserade av juniorsatsning. 

- meddelade att papper tagits fram för ansökan om sanktion för silvertävling. 

- meddelade sina tankar om lokala kval på klubbarna. 

 Från Upplands Väsby efterfrågades lägre kostnader för brickläggning. 

 

 

 



§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 kassör på två år omvaldes Kjell Hedman, Uppsalabridgen. 

Till ledamöter på två år omvaldes Kjell Simonsson, Enköpings BS, och Rickard Lorenzen,  

Uppsalabridgen. 

Till revisorer på ett år valdes Rein Jakoby (omval), Uppsalabridgen, och Ulf Thorsson (nyval), 

Uppsalabridgen. 

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       Avslutning 

Mötesordförande Hans Börling tackade för visat intresse och avslutade förbundsstämman. 

 

 

 

  

 

Uppsala 2016-09-10 

 

 

 

 

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

Frank Westman, mötessekreterare  Hans Börling, mötesordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

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

Claes-Göran Swahn   Bengt Rosén  
  


