Bohuslän–Dals Bridgeförbund
Protokoll fört vid Bohuslän-Dals Bridgeförbund (BDBF) årsmöte 2021-10- 09.
Plats och tid:

Lindåsgården, Upphärad. 2021-10-09 kl. 10.00 – 12.15

Öppnande:

Styrelsens ordförande Thomas Axenbratt hälsar de närvarande hjärtligt
välkomna och förklarar BDBF:s årsmöte 2021 för öppnat.

Upprop
Fullmakter
Röstlängd

§1
Klubb
Billingsfors BS
Brastads BS
HunnebostrandKungshamns BK
Munkedals BS
Ljungskile BK
Orust BK
Stenungsunds BK
Strömstads BK
Tanums BK
Tjörns BK
Uddevalla BF

Upphärads BK
Vänersborgs BS

Röstetal Namn
1
1
4
Roger Nyman
1
3
1
3
2
1
3
(6) 4

2
3

Roger Nyman
Pege Schelander
Harald Holmquist

Frank Andersson
Frank Andersson
Bengt Adielsson
Anna Järup
Kalle Aldeborg
Irma Karlsson
Inger Karlsson
Elsa Persson
Per Magnusson
Magnus Cassel

En klubb får ha högst 20% av de närvarandes röstetal

Antal röster totalt
Övriga närvarande
BDBF
BDBF
BDBF
BDBF
BDBF
Uddevalla BF

23

Thomas Axenbratt
Ulf Halvorsen
Ole Jensen
Florence Fridén
Kjell Berg
Kent Karlsson

Dagordning

§2
Beslutas att godkänna föreliggande dagordning.

Mötesordförande

§3
Beslutas att välja Ulf Halvorsen till ordförande för årsmötet.

Mötessekreterare

§4

Beslutas att välja Bengt Adielsson att skriva årsmötets protokoll.
Justeringspersoner § 5
Beslutas att välja Roger Nyman och Frank Andersson till att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Mötets behöriga
utlysande

§6
Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet ske senast 2 veckor innan mötet.
Beslutas att mötet blivit behörigen utlyst.

Balans- och
resultaträkning

§7
Kjell Berg redogör för årets ekonomiska händelser. Lagspel på BBO och
RealBridge gör att året trots pandemin ger ett överskott på drygt 57 000 kr.
Beslutas att godkänna den framlagda resultat- och balansräkningen och
att resultatet, 57 264,40 tillförs ny räkning.

Verksamhetsberättelse

§8
Föreligger styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2020-07-01 - 2021-08-31.
Konstaterades att året varit unikt, inte bara för bridgen.
Både styrelsemöten och spel har i mångt och mycket varit internetbaserade.
Gratulerades Roger Nyman för vinsten i SM för veteraner.
Beslutas att godkänna styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.

Revisorernas
berättelse

§9
Magnus Cassel redogör för revisorernas arbete och förklarar att de inte har
funnit något skäl till anmärkning för den tid revisionen omfattar.
Beslutas att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Ansvarsfrihet

§ 10
Beslutas att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.

Medlemsavgift

§ 11
Föreligger förslag till oförändrad medlemsavgift, 70 kr, för 2022/ 2023.
Beslutas att fastställa medlemsavgiften för 2022/2023 till 70 kr.

Styrelsearvoden
2021/2022

§ 12
Vid förra årsmötet gavs styrelsen i uppdrag att utreda huruvida arvodena
till styrelsen kan uppräknas med index. Kjell Berg redogjorde för arbetet och
konstaterade att detta var olämpligt. Thomas Axenbratt föreslog att, eftersom
arvoderingen är en årligen återkommande punkt, årsmötet beslutar år för år
utan indexuppräkning. I år, föreslog Thomas, en ökning med 1000 kr.
Valberedningens Harald Holmquist hänvisade till förslaget att utöka styrelsen
från 6 till 7 ledamöter, en ökning på 15%, och menade att även arvodet borde
öka i motsvarande grad.
Beslutas att bordlägga beslutet till efter behandlingen av § 17. (Antal styrelseledamöter.)

Information

§ 13

från styrelsen

1. Tävlingsprogrammet 2021/2022
Tävlingsprogrammet uppdaterades i juli och ligger ute på hemsidan.
Endast två föreningar har anmält silvertävlingar, Upphärad och Uddevalla.
2. Utbildningsinsatser
Florence Fridén rapporterade om sitt arbete tillsammans med Per Magnusson
och Anna Ek i Rekryteringsgruppen.
3. Spelorter för DM-finalerna 2021/2022
Ordföranden uppmanade klubbar att anmäla intresse för att arrangera någon
av DM-finalerna. Styrelsen hoppas att tävlingarna sprids i hela distriktet.
4. Startavgifter DM
Styrelsen har beslutat att använda delar av föregående års överskott till att
sänka startavgifterna i DM-finalerna från 200 kr/spelare till 100 kr/spelare.
Även startavgifterna i Lag-DM skall sänkas.
5. Bohusrallyt
Då genomförande av Bohusrallyt kräver minst 6 deltävlingar och endast två
silvertävlingar finns på programmet, tvingas styrelsen konstatera att Bohusrallyts dagar är över men hoppas samtidigt att intresset återuppstår.

Styrelsen
önskar beslut

§ 14
Vid senaste årsmötet antogs en motion att det skulle vara 12 lag i finalen för
DM-lag. Antalet deltagande lag varierar så styrelsen vill, efter anmälningstidens utgång, kunna besluta hur många finallag det blir utiffrån antalet
anmälda lag. Det kan då bli 8, 10 eller 12 lag i finalen.
Beslutas att återge distriktsstyrelsen fullt mandat att sköta detaljerna i
tävlingsupplägg för alla DM-tävlingar.

Motioner

§ 15
Föreligger en motion från Sylve Larsen ang Yttranderätt på årsmötet.
I styrelsens svar konstateras att motionärens yrkande om att medlem skall
vara närvarande för att ha yttranderätt alltid har funnits med i stadgarna.
Beslutas att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Övriga frågor

§ 16
1. Principer ang. motioner
Beslutas att motionärer bör avhålla sig från alla former av anklagelser och
personangrepp på medlemmar.
2. Pandemin
Efter att alla restriktioner tagits bort kan nu klubbarna successivt återuppta
sin verksamhet. Många klubbar förutsätter att alla som spelar är friska och
vaccinerade medan andra kräver full vaccination.
3. Orangea deklarationskort.
Harald Holmquist undrar vilka regler som gäller vid spel mot nyböjare med
orangea deklarationskort. Förbundets TK har fastslagit att man då skall
använda sig av ett naturligt budsystem. Nybörjare är man så länge man har
rätt att delta i "nybörjarträffen", d.v.s. ca 1,5 - 2 år. Styrelsen hänvisar till
Svenska Bridgeförbundets hemsida för ytterligare information om orangea kort.

Fastställande av

§ 17

antal ledamöter

Valberedningen föreslår att, enligt devisen "fler gör mer", styrelsen utökas
från dagens sex ledamöter till sju.
Beslutas i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsearvoden
2021/2022

§ 12
Återupptas det bordlagda ärendet.
Efter diskussion föreligger tre förslag. En höjning av arvodet med 1000 kr,
1500 kr eller 2000 kr.
Beslutas att arvodet till distriktsstyrelsen för 2021/2022 skall höjas med 2 000 kr
till totalt 12 000 kr.

Val av
ordförande

§ 18
Valberedningen föreslår till ordförande för ett år Thomas Axenbratt
Beslutas i enlighet med valberedningens förslag.

Val av
ledamöter

§ 19
Valberedningen föreslår att till ledamöter av styrelsen (på 2 år) välja:
Frank Andersson (omval), Florence Fridén (omval), Henrik Fryklund (nyval) och
Per Magnusson (nyval). Ulf Halvorsen och Kjell Berg har ett år kvar på sina
mandat.
Beslutas i enlighet med valberedningens förslag.

Val av
suppleanter

§ 20
Beslutas att inte välja några suppleanter.

Val av
revisorer

§ 21
Valberedningen föreslår omval av Birgitta Wilhelmsson som ordinarie revisor
(på två år) samt omval av Roger Nyman som revisorssuppleant (på ett år).
Magnus Cassel har 1 år kvar på sitt mandat.
Beslutas i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedning

§ 22
Valberedningen skall enligt stadgarna utgöras av två till tre personer.
Beslutas att valberedningen skall utgöras av två till tre personer.

Val av
valberdning

§ 23
Beslutas att välja Roger Nyman som sammankallande för valberedningen.
Beslutas att ta upp frågan om ytterligare valberedare på klubbträffen den
3 april 2022.

Årsmötet
avslutas

§ 24
Innan årsmötet avslutades delades det ut plaketter till medaljörerna i årets
DM-finaler.
Vidare överräckte Thomas Axenbratt blommor till SM-segraren Roger Nyman.
Även den avgående styrelseledamoten Ole Jensen fick blommor och varma
applåder.
Thomas Axenbratt tackade dessutom för det förtroende som visats honom.
Som avslutning tackade Ulf Halvorsen för visat intresse, inbjöd alla att ta för sig

av smörgåstårta och förklarade årsmötet för avslutat.

…………………………………………………………………………..
Bengt Adielsson, mötessekreterare

…………………………………………………………………………..
Ulf Halvorsen, mötesordförande

…………………………………………………………………………..
Rogen Nyman, justerare

…………………………………………………………………………..
Frank Andersson, justerare

