
Protokoll Norrköpingsbridgen årsmöte 2017-08-24 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Göran Forss  

2. Frågan om mötets behöriga utlysande 
Mötet godkände mötets behöriga utlysande (NT, hemsida och i klubblokalen).   

3. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

4. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Göran Forss 

5. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes  Harriet Philipson 

6. Val av justeringsmän 

Till justeringsmän (och tillika rösträknare)  valdes Ann-Sophie Edblad och Irene Lind 

7. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.  Se bilaga 1 

8. Kassaberättelse 

Kassaberättelsen gicks igenom.  Se bilaga 2  

9. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen gicks igenom.  Se bilaga 3 

10. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret   

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret  2015-2016 . 

11. Förslag till budget  2016-2017 

Budgeten är ännu inte klar, kommer inom 30 dagar 

12. Beslut om avgifter för 2016-2017 

Mötet beslutade att behålla samma årsavgifter för verksamhetsåret   

13. Representant till ÖMBF´s årsmöte 

Till representant valdes Per Malmström. 

14. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 

Göran Forss valdes till ordförande för det kommande verksamhetsåret 

15. Val av övrig styrelse och suppleanter 

Omval av samtliga ledamöter på 2 år Per Malmström, Helena Gustavsdotter och Bo Wisth 

Omval av suppleant på 2 år valdes Ove Olofsson 

Ledamöter med 1 år kvar på sina mandat:  Harriet Philipson, Lillemor Schultz, Krister Karlsson. 

Suppleant med 1 år kvar på sitt mandat: Anne-Marie Svensson 

  



16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Till revisorer på 1 år omvaldes:  Uno Andersson och Stig Fjärstedt 
Till revisorssuppleant på 1 år omvaldes:  Stefan Wisth. 

17. Val av valberedning 
Till valberedningen valdes: 
Marie Åfors (sammankallande), Tomas Egneus och Leif Johansson 

 

 

18.Prisutdellning 

Segrarna i varje division i Norrköpingsligan fick medaljer. Även Norrköpingsmästarna fick medaljer (lag 
med medlemmar huvudsakligen från Norrköpingsbridgen). 

En tradition kommer att skapas där prisutdelning till ligans vinnare sker. 

 .3 priser utdelades i kategorin 

1) Flest spelade partävlingar: Britt-Marie Ericson  
2) Mest förbättrad (enligt handicap): Britt-Marie Ericson 
3) Hederspris till föredömligt uppträdande: Mattias Furenbäck och Urban Söderberg 

 

19.Övriga frågor 

Styrelsen ålades att kolla upp och åtgärda den otrevliga doft som då och då uppträder i lokalen 

Styrelsen ålades att försöka göra någonting åt bullret i lokalen. Försök med tennisbollar på stolarna 
ska provas. 

TL ska se till att tiden på ronderna efterlevs så att det par som går efter ett långsamt par inte ska 
behöva hamna i tidsnöd med anledning av detta.  

Revisorerna önskade att årsmötet funderar på hur vi ska kunna behålla och locka fler medlemmar till 
klubben. 

Förslag om att telefonsignaler ska ge poängavdrag enligt förbundets regler. Styrelsen tar upp det på 
ett möte. 

Frågan om någon vill ansvara för Norrköpingsbridgens facebooksida ställdes. Ingen visade sig villig att 
ta på sig så frågan kvarstår. 

20. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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