
 

 

Årsmötesprotokoll 2021-10-02 i Luleå 

Norrbottens Bridgeförbund 

 

 

§1 Stämmans öppnande 

Ordförande Pierre Thunström förklarade stämman öppnad. 

§2 Justering av röstlängd 

Röstlängden godkändes av stämman. 

§3 Val av ordförande för stämman 

Urban Finnsson utsågs till stämmans ordförande. 

§4 Val av sekreterare för stämman 

Anders Landmark utsågs till stämmans sekreterare. 

§5 Stämmans behöriga utlysande 

Stämman ansåg att den utlysts på behörigt sätt. 

§6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 

Stämman valde Emma Karlsson och Pierre Thunström. 

§7 Föredragning av styrelsens berättelser 

Stämmans ordförande läste upp följande berättelser, så att stämman kunde  

kommentera innehållet: 

- Styrelsens verksamhetsberättelse 2019-2020 

- Styrelsens verksamhetsberättelse 2020-2021 

- Tävlingsledarens berättelse 2019-2020 

- Tävlingsledarens berättelse 2020-2021 

- Resultat– och Balansräkning för 2019-2020 

- Resultat– och Balansräkning för 2020-2021 

- Revisorernas berättelse 2019-2020 

- Revisorernas berättelse 2020-2021 

Berättelserna godkändes och lades till handlingarna. 



 

 

 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman biföll ansvarsfrihet för styrelsen. 

§9 Medlemsavgift för kommande år 

NBF:s styrelse föreslår oförändrat belopp (100 kr).  

Luleå BK:s styrelse föreslår en sänkning (30 kr).  

Stämman biföll NBF:s förslag. 

§10 Ersättningsnivå till styrelsen 

Styrelsen föreslår oförändrat, 9 000 kr att sinsemellan fördela i styrelsen. 

Stämman biföll styrelsens förslag. 

§11 Behandling av inkomna motioner 

Motion 1 från Luleå BK (Sänkt medlemsavgift). Motionen fick avslag av stämman, 

men styrelsen måste visa på en handlingsplan för vilka mål NBF har med sitt 

kapital. 

Motion 2 från Luleå BK (Prognos av medlemsantal fram till 2040). Motionen fick 

bifall. 

Motion 3 från Luleå BK (Länsgemensam nyrekrytering). Motionen fick bifall. 

Motion 4 från Annika Eriksson, Piteå BS (Slopad sanktionsavgift för 

inbjudningstävlingar). Motionen fick bifall. 

§12 Ärenden som styrelsen önska behandla 

Nya stadgar. Stadgarna godkändes av stämman med följande 

korrigeringar/kompletteringar: 

- motioner ska vara tillsända förbundets ordförande eller tävlingsledare senast  

  tre (3) veckor  

  innan fastställt datum för årsstämman 

- alla handlingar annonseras på förbundets hemsida senast två (2) veckor innan  

  fastställt datum för årsstämman 

- röstlängdskontroll utförs vid årsskiftet för innevarande spelår där betalande  

  medlemmar, i-medlemmar samt juniorer för varje klubb utgör underlag  

- för 1-8 medlemmar tilldelas 1 röst, 9-25 medlemmar ger 2 röster, 26-50 ger  

  3 röster, osv  



 

 

 

§13 Bestämmelser för DM-tävlingar 

Styrelsen förslår oförändrat vilket stämman biföll. 

 

§14 Val av förbundsordförande för 1 år 

Valberedningens förslag var Urban Nilsson, som stämman valde. 

 

§15 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Eftersom två år gått sedan föregående val blir hela styrelsen föremål för 

omval/nyval. 

Omval för 2 år: Valberedningen föreslog Gertrud Backman och Anders Landmark 

som stämman valde  

Omval för 1 år: Valberedningen föreslog Pierre Thunström, Inger Lundberg och 

Stefan Engström som stämman valde  

Nyval för 2 år: Valberedningen föreslog Dan Wälivaara som stämman valde 

Styrelsesuppleanter: Valberedningen föreslog nyval av Pia Elmgren och Mikael 

Johansson som stämman valde 

 

§16 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter 

Revisorer: Valberedningen föreslog Fredrik Larsson och Ruth Pääjärvi, som 

stämman valde 

Revisorssuppleanter: Valberedningen föreslog Ulla-Bet Nero och Esa Ryhänen 

som stämman valde 

 

§17 Val av ombud till SBFs årsstämma/distriktsträff 

Stämman gav nya styrelsen i uppdrag att internt besluta detta. 

 

§18 Val av valberedning 

Stämman föreslog Mikael Glyssner (sammankallande) och Jonathan Johansson, 

som stämman valde. Valberedningen måste återkomma med ett tredje namn, som 

styrelsen därefter stämmer av med klubbarna. 

 



 

 

 

§19 Stämmans avslutning 

Som avslutning skedde utdelning av DM-plaketter som erövrats under pågående 

pandemi. 

Stämmans ordförande lämnade över klubban till förbundets nya ordförande, som 

avslutade mötet. 

 

 

 

Mötets sekreterare   Mötets ordförande 

 

 

Anders Landmark   Urban Finnsson 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

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

/Emma Karlsson/   /Pierre Thunström/ 

  

 

 

 

 

 

 


