
 

Protokoll Norrköpingsbridgens årsmöte 2018-08-23 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Göran Forss 
 
2. Frågan om mötets behöriga utlysande 
Mötet godkände mötets behöriga utlysande ( NT, Folkbladet, hemsidan och i 
klubblokalen) 
 
3.Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. Se bilaga 1 
 
4. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Göran Forss 
 
5. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Anne Marie Svensson 
 
6. Val av justeringsmän 
Till justeringsmän (och tillika rösträknare ) valdes Per Rask och Bernt Eklund 
 
7. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Se bilaga 2 
 
8. Kassaberättelse 
Kassaberättelse gicks igenom och godkändes. Se bilaga 3 
 
9. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen gicks igenom och godkändes . Se bilaga 4 
 
10. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-2018 
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret  2017-2018 
 
11. Förslag till budget 2018-2019 
Budgeten är ännu inte klar. Kommer inom 30 dagar. 
 



12. Beslut om medlemsavgifter för 2019 – 2020 
Mötet beslutade att behålla oförändrade medlemsavgifter för 2019 – 2020 
 
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 styrelse och suppleanter 
Ledamöter med 1 år kvar på sina mandat: Per Malmström , Helena 
Gustavsdotter och Bo Wisth 
Nyval på två år: Lillemor Schultz, Ove Olofsson, Stefan Wisth 
Omval av suppleant på 2 år: Anne Marie Svensson 
Nyval av suppleant på 1 år: Agneta Östlund 
 
16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Till revisorer på 1 år omvaldes:  Uno Andersson och Stig Fjärstedt 
Till revisorssuppleant på 1 år omvaldes:  Leif Johansson 
 
17. Val av valberedning 
Till valberedning valdes : Marie Åfors ( sammankallande ), Tomas Egneus och 
Leif Johansson 
 
18. Prisutdelning 
Sen prisutdelning från Norrköpingsligan division 2: 1.a Lag Rydberg ( Stefan 
Wisth), 2:a Lag Höga Odds ( Leif Johansson 
Britt-Marie Ericson och Gun Grönqvist blev bronsmedaljörer i Simultan DM 
Flest parspel på klubben under det gångna spelåret hade Britt-Marie Ericson 
med 108 ggr 
Sänkt sig mest gjorde Ann-Sophie Edbladh med 9,3 enheter 
Styrelsens diplom för den spelare som har varit ett gott föredöme gick i år till 
Stefan Wisth 
 



19.  Övriga frågor 
Den 15 september uppmanas så många som möjligt att deltaga i en kampanj 
för vår bridgeklubb. Vi träffas vid klubblokalen kl 12.30 för att sprida ut oss på 
stan.   
 
Helena Gustavsdotter kommer att leda en nybörjarkurs med början måndagen 
den 17 september  kl 18.00. De tre första gångerna kommer att vara 
minibridge. Medhjälpare behövs. Lista finns uppsatt i klubblokalen.   Klubben 
delar ut en spelkupong för varje ny medlem vi värvar till klubben. För värvade 
juniorer delas två kuponger ut. 
 
Vår verksamhet på Hagaskolan fortsätter.  Fler handledare behövs. 
 
Uno Andersson,  Per Malmström och Ove Olofsson har av styrelsen fått i 
uppdrag att försöka hitta ny lokal med tillgång på heltid, samt att undersöka 
intresset för en eventuell sammanslagning med IFK Norrköpings bridgesektion. 
 
En motion om öppnande av bridgemate under pågående tävling för att kunna 
se resultat hade inkommit.  Styrelsen föreslog avslag. Efter 
årsmötesomröstning avslogs motionen. 
 
Frågan om tidsöverdrag per rond uppkom åter.   
TL bör utdela varning, sedan poängavdrag.  
 
20. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Norrköping den 2018-08-23 
 
Vid protokollet                                  Justeras: 
 
 
Anne Marie Svensson                       Per Rask                                 Bernt Eklund 
 
 
 
 
 
 
 
 


