
Protokoll fört vid JHBFs årsmöte 2018-05-19 

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd 

Ordförande förklarade mötet öppnat. Beslutades att fastställa röstlängden vid behov. 

§ 2 Godkännande av föredragningslista 

Föreslagen föredragningslista godkändes. 

§ 3 Val av mötesordförande 

Clas-Göran Persson valdes till mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötessekreterare 

Maria Breding valdes till mötets sekreterare. 

§ 5 Val av justeringsmän 

Göran Kullberg och Leif Trapp valdes att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet utlystes genom nyhetsbrev 2018-04-15 och detta godkändes. 

§ 7 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse för 2017 /18 lästes upp i stora drag av Clas-Göran Persson och godkändes. 

§ 8 Ekonomisk redovisning för 2017/18 samt resultat- och balansräkning 

Den ekonomiska redovisningen lästes upp i stora drag av Clas-Göran Persson och godkändes. Han 
läste även upp resultat- och balansräkningen, som också godkändes. 

§ 9 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp av Leif Trapp, som godkände redovisningen och förordade 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen samt godkännande av balansräkning 

Årsmötet biföll Trapps förordande om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 11 Fastställande av stadgar för JHBF 

Ett förslag på stadgar har tidigare gått ut till klubbarna i distriktet. Nu godkändes detta förslag av 

årsmötet. 

§ 12 Styrelseersättningar 

Beslutades att ersättningen till styrelsen ska vara oförändrad, 8 000:- att fördelas samt 50:-/möte. 



§ 13 Årsavgift till distriktsförbundet 

Beslutades att årsavgiften till distriktsförbundet ska vara oförändrad, 50:-/medlem. 

§ 14 Budget samt översiktlig verksamhetsplan för nästa verksamhetsår 

Under nästa verksamhetsår kommer en ny brickläggningsmaskin att köpas in. Årsmötet godkände 
budgetförslaget för nästa verksamhetsår. 

§ 15 Gösta Wallins minnesfond 

Knappt 3 000:- har kommit in i bidrag till fonden och det finns ca 16 000:-. 
En utbetalning har gjorts på 7 600:-. 

§ 16 Jämtrallyt 

Det har spelats 8 tävlingar i Jämtrallyt under verksamhetsåret. En tävling har blivit inställd. 

§ 17 Fastställande av arrangörer för DM-tävlingar 2018/19 

DM Veteraner 
DM Juniorer 
DM Damer 
DM Par 
DM Lag 
DM Individuellt 
DM Mix.ed Lag 

§ 18 Motioner 

Östersunds Dagbridgeklubb 
JHBF om det blir aktuellt 
Frösö BK 
JHBF 
Storsjöbygdens BK 
JHBF och någon klubb i Härjedalen. Åre-Duveds BK är också intresserade. 
JHBF 

Inga motioner har inkommit. 

§ 19 Ärenden som styrelsen vill ta upp 

Det beslutades att rekommendera klubbarna till att även fortsättningsvis betala 500:-/år för 
bridgeresultat i ÖP och Jämtlands tidning. 

På grund av att deltagarantalet varit lågt vid kval till DM-tävlingar, föreslog styrelsen att ta bort 
dessa kval. Årsmötet godkände detta. 

§ 20 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden fanns. 

§ 21 Val av ordförande 

Clas-Göran Persson har valt att avgå som ordförande. Kennet Nilsson gav valberedningens förslag 
på Maria Breding. Årsmötet godkände valberedningens förslag. 



§ 22 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och suppleanter 

Stadgarna stipulerar ordförande samt 5-7 ordinarie ledamöter och 2 icke personliga suppleanter. 

§ 23 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Kennet Nilsson läste upp valberedningens förslag, som godkändes enligt följande : 

OlleAxne 
Tomas Hörnfeldt 
Kenneth Fredriksson 

Mona Nyberg 

Ingrid Roth 
Bo Jonsson 
Magnus Mattsson 

Styrelsesuppleanter 

Göran Kullberrg 
Kjell Starlander 

Vald vid föregående årsmöte nför 2 år 
" 

Fyllnadsval, 1 år 

Omval för 2 år 

Omval 
Nyval 

§ 24 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Kennet Nilsson läste upp valberedningens förslag, som godkändes enligt följande: 

AsaAxne 
Leif Trapp 

Revisorssuppleanter 

Carina Hallkvist 
Yvonne Elg 

§ 25 Val av valberedning 

Omval 

Omval 

Årsmötet valde Kennet Nilsson och Jöns Johanson till valberedning. 

§ 26 Prisutdelning 

Priser delades ut för första- och andraplaceringar i DM-tävlingar. 

§ 27 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

I 



Vid protokollet ... 

01.t!in~M~ 
Justeras r-- _,/) a1,a~ 1~~ 
~öi ~ersson 

\~~ 


