
  1 

 Årsmötesprotokoll 2022-10-01 i Luleå 

 Norrbottens Bridgeförbund 
   

 

 

§1 Stämmans öppnande 

Då ordförande ej kunde deltaga pga sjukdom förklarade Anders Landmark stämman öppnad. 

 

 

§ 2 Justering av röstlängd 

Röstlängden godkändes av stämman 

 

 

§ 3 Val av ordförande för stämman 

Thord Lindberg utsågs till stämmans ordförande. 

 

 

§ 4 Val av sekreterare för stämman 

Inger Lundberg utsågs till stämmans sekreterare. 

 

 

§ 5 Fråga om stämmans behöriga utlysande 

Stämman ansåg att den utlysts på behörigt sätt. 

 

 

§ 6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 

Stämman utsåg Leif Rångevall och Mikael Glyssner.  

 

 

§ 7 Föredragande av styrelsens berättelser 

Anders Landmark läste upp följande berättelser, så att stämman kunde kommentera 

innehållet: 

- Styrelsens verksamhetsberättelse  

- Tävlingsledarens berättelse  

Gertrud Backman läste upp resultat- och balansräkningen så att stämman kunde kommentera 

innehållet. 

Ordförande läste upp revisorernas berättelse, så att stämman kunde kommentera innehållet 

Samtliga berättelserna godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman biföll ansvarsfrihet för styrelsen.  

Under denna paragraf påtalades vikten av att hela styrelsen är på plats vid årsstämman.  

Från styrelsen var endast TL, kassör och sekreteraren på plats. 
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§ 9 Bestämmande om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Styrelsen föreslår oförändrat belopp (100 kr). 

Arjeplogs BS och Luleå BKs styrelse föreslår en sänkning till 50 kr. 

Stämman biföll en sänkning av medlemsavgiften till 50 kr. 

 

 

§ 10 Bestämmande av ersättningsnivå till styrelseledamöter 

Styrelsen föreslår oförändrat, 9000 kr att sinsemellan fördela i styrelsen. 

Stämman beslutar att sänka ersättningsnivån till 5000 kr. 

§ 11 Behandling av inkomna motioner 

- § 11.1 Motion nr 1 (Röstlängden) 

Motionen fick bifall. Styrelsen reviderar stadgarna enligt nedan: 

8 – 25 medlemmar  1 röst 

26 – 50 medlemmar  2 röster 

51 – 75 medlemmar  3 röster 

76 – 100 medlemmar 4 röster 

Osv 

 

- § 11.2A Motion nr 2A (Ersättningsnivån till styrelsen) 

Motionen fick bifall. Se § 10. 

 

- § 11.2B Motion nr 2B (Antal styrelsemedlemmar) 

Motionen fick bifall. Styrelsens medlemmar ska bestå av: 

ordförande, kassör, tävlingsledare, sekreterare, en ledamot samt en suppleant. 

 

- § 11.3 Motion nr 3 (Medlemsavgiften) 

Motionen fick bifall. Se § 9. 

 

- § 11.4 Motion nr 4 (DM-tävlingar) 

Motionen fick bifall. 

 

- § 11.5 Motion nr 5 (Datum för röstlängden) 

Motionen fick bifall. Röstlängden from 15/6 vilket är lika SBF. 

 

- § 11.6 Motion nr 6 (Röstlängden) 

Motionen dras tillbaka. 
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§ 12 Ärenden som styrelsen vill behandla 

- § 12.1 Upplösning av fonder 

Styrelsen vill upplösa ungdomsfonden samt minnesfonden. 

Stämman godkände att fonderna ska upplösas. Förslag gavs på hur pengarna kunde 

användas från stämman. Förslaget var att under ett år inte ta ut någon avgift för 

samtliga DM-tävlingar, dvs de 100 kr som ska betalas till SBF. 

 

 

§ 13 Fastställande av bestämmelser för DM-tävlingar/serietävlingar under 

nästkommande säsong 

Stämman beslöt att om beslut fattas om förändringar så gäller dessa efter årsskiftet. 

Stämman beslöt även att DM-individuellt inte ska läggas i samband med årsmötet och att 

DM-lagspelet ska fortsätta att läggas som tidigare. 

Stämman beslöt även att inbjudan till tävlingar generellt bör ses över och att direktlänkar 

för att kunna anmäla sig bör ligga i inbjudan. 

 

 

§ 14 Val av förbundsordförande för ett år 

Valberedningen föreslog Urban Nilsson, som stämman valde. 

 

 

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter samt 2 suppleanter 

Då stämman beslutat om förändring av styrelsens medlemmar, se § 11.2B, förändrades 

valberedningens förslag. 

Omval för 2 år: Valberedning föreslog omval av Inger Lundberg som stämman valde.  

Not. De övriga två ledamöter som varit i styrelsen och skulle varit med för omval togs bort 

då styrelsen ska minska till antal, se § 11.2B. 

Styrelsesuppleant: Valberedningen föreslog omval av Pia Elmgren som stämman valde. 

Not. Antal suppleanter har minskats till en, se § 11.2B. 

 

 

§ 16 Val av revisorer samt 2 revisorssuppleanter 

Revisorer: Valberedningen föreslog Fredrik Larsson och Ruth Pääjärvi, som stämman valde. 

Revisorssuppleanter: Valberedningen föreslog Ulla-Beth Nero och Esa Ryhänen, som stämman 

valde 

 

 

§ 17 Val av ombud till SBFs årsstämma/distriktsträff 

Stämman beslutade att uppdra valet av ombud till kommande styrelse. 
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§ 18 Val av valberedning,3 personer 

Stämman föreslog Mikael Glyssner (sammankallande) och Leif Rångevall som stämman valde. 

Valberedningen måste återkomma med ett tredje namn som styrelsen därefter stämmer av 

med klubbarna. 

 

 

§ 19 Stämmans avslutning 

Stämmans ordförande kunde inte lämna över klubban till förbundets nya ordförande då denne 

var sjuk utan den lämnades över till Anders Landmark som avslutade mötet. 

 

 

 

 
   


