
UPPLANDS BRIDGEFÖRBUND 

PROTOKOLL fört vid Upplands Bridgeförbunds förbundsstämma 2017-09-10 
 
Tid:  2017-09-10 kl 11.30 – 12.10. 
 
Plats:  Bridgens Hus, Uppsala 
 
 
§ 1  Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd 

UBFs ordförande Linnea Edlund hälsade alla välkomna och öppnade 
mötet. Upprop av klubbarnas befullmäktigade ombud förrättades, varvid 
följande justerade röstlängd fastställdes. 
 
Enköpings BS   5 röster 
Märsta BK 2 röster  
PBF Uppsala 5 röster 
Sigtuna BS   4 röster 
Uppsalabridgen 5 röster 
Väsbybridgen 2 röster 
Väsbypensionärernas BS 3 röster 

Summa 26 röster 
 
§ 2 Föredragningslista 

 Föreliggande föredragningslista fastställdes utan ändringar. 
 
§ 3 Val av ordförande för årssstämman 

Hans Börling, PBF Uppsala, valdes till ordförande för stämman. 
 
§ 4 Val av sekreterare för årssstämman 

Marito Karlsson, Uppsalabridgen, valdes till sekreterare för stämman. 
 
§ 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

Anders Blomqvist, Uppsalabridgen och Eva Kangru, PBF Uppsala, 
valdes till protokolljusterare. 

 
§ 6 Årsstämmans behöriga utlysande 

 Linnea Edlund redogjorde för utlysningsförfarandet varefter stämman 
fann att årsstämman var behörigt utlyst. 

 
§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser 
 a) Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
b) Ekonomisk berättelse 
Den ekonomiska berättelsen presenterades av kassör Kjell Hedman, 
som kunde konstatera att tävlingsverksamheten totalt sett inte hade 
genererat så stora underskott som önskvärt varvid Upplands 
Bridgeförbund även för verksamhetsåret 2016/17 gjorde en ”onödigt” 
stor vinst. 
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c) Revisorernas berättelse 
Rein Jakoby läste upp revisorernas berättelse, vilken rekommenderade 
att ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.  

 
§ 8 Godkännande av resultat- och balansräkningen 2016/17 

Årsstämman fastställde resultaträkningens vinst på 17 750 kronor och 
balansräkningens omslutning på 181 062 kronor i enlighet med revisorer-
nas berättelse. 

 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 2016/17 

Årsstämman beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. 
 
§ 10 Avgift till UBF för nästkommande år 

Oförändrad årsavgift till UBF för verksamhetsåret 2018/19 - 75 kr (0 kr 
för juniorer) - fastställdes. 

 
§ 11 Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer för kommande 

verksamhetsår 
Arvoden fastställdes enligt presenterat budgetförslag. 

 
§ 12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

Budgeten för 2017/18 fastställdes enligt presenterat förslag. 
 
§ 13  Behandling av motioner 
 Inga motioner förelåg. 
 
§ 14  Ärenden som styrelsen önskar behandla 
 Inga ärenden förelåg. 
 
§ 15 Utfrågning av styrelsen 

Har UBF slutat ge diplom till DM segrare? 
Svar: Troligen har inget beslut fattats, utan denna sed har fallit i glömska 
– styrelsen kommer att fatta ett beslut inom snar framtid. 
 
Varför verkar det som om det är allt färre som deltar i distriktets DM-
tävlingar, med anledning av att tävlingarna inte genererar så stora 
underskott som beräknats i budgeten, beror det enbart på den allt högre 
medelåldern…? 
Svar: Finns inget generellt svar att ge men frågan är ständigt närvarande 
i styrelsens arbete. 
 
Kommer det att serveras Lunch i lokalen när UBFs tävlingar spelas i 
Uppsala? 
Svar: För närvarande lagas ingen lunch i Bridgens Hus, men troligen 
kommer det att finnas möjlighet för den enskilde spelaren att beställa 
lunch för leverans till Bridgens Hus. 
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Varför spelas DM-damer samma helg som Allsvenskans div 3? 
Svar: Svårt att hitta annat lämpligt datum under hösten och efter kontakt 
med några klubbar visade det sig att detta var det lämpligaste datumet, 
även om några få spelare drabbas. 
 
Varför läggs UBFs förbundsstämma på samma dag som Kulturnatten? 
Svar: Styrelsen har övervägt detta men har kommit fram till att detta 
ändock var lämpligaste dagen med hänsyn till stadgarnas skrivning och 
hur Allsvenskan brett ut sig över flera helger. 

 
§ 16 Val 

a) Ordförande på ett år: Linnea Edlund, Uppsalabridgen, omvaldes. 
b) Övriga styrelsemedlemmar på två år: Marcus Åkerlund, Sigtuna BS, 

Lena Westman, Uppsalabridgen, och Ryszard Sliwinski, 
Uppsalabridgen, omvaldes samt dessutom nyval av Sture Wiman, 
Enköpings BS. 

c) Två revisorer på ett år: Rein Jakoby,Uppsalabridgen, och Ulf 
Thorsson, Uppsalabridgen, omvaldes. Revisorssuppleant på ett år: 
Robert Larsson. Uppsalabridgen omvaldes. 

d) Ombud till riksförbundets stämma delegerades styrelsen. 
e) Valberedning på ett år: Iwe Nilsson, PBF Uppsala, omvaldes samt 

nyval av Anne Kleredal Olsson, Sigtuna BS, och K-G Wanngård, 
Enköpings BS. Iwe Nilsson utsågs till sammankallande. 

 
§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 
 

§ 18 Avslutning 
Mötesordförande Hans Börling tackade för visat intresse och avslutade 
stämman varefter UBFs ordförande Linnea Edlund utdelade UBFs 
förtjänsttecken till Ahto Uisk. Uppsalabridgen, samt pris till Upplands 
framgångsrikaste spelare 2016/17 - Ulf Nohrén, Uppsalabridgen. 

 
 
 
 
 Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
 Marito Karlsson  Hans Börling 
 
 
 
 Justeras   Justeras 
 
 
 
 Anders Blomqvist  Eva Kangru 


