
Protokoll Norrköpingsbridgens årsmöte 2019-08-22 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Göran Forss 

 

2. Fastställande av dagordning 

Godkändes efter vissa justeringar av ordning och tillägg. 

 

3. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Bengt Nilsson 

 

4. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Harriet Philipson 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ulf Andersson och Bo Kvist 

 

6. Frågan om mötets behöriga utlysande 

Mötet godkände det behöriga utlysande (NT, FB, hemsidan och klubblokalen) 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultatrapport och balansräkning 

Se bilaga 1, 2 och 3 

Upplästes och godkändes av mötet 

 

8. Revisionsberättelse 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Uno Andersson. Revisorerna hade vissa anmärkningar 

vilka lämnades till nya styrelsen att åtgärda. Mötet godkände därefter 

revisionsberättelsen. Se bilaga 4. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019 



 

10. Beslut om medlemsavgift för 2020-2021 

Mötet beslutade om oförändrade avgifter. 

 

11. Inkomna ärenden 

-Motion-Orange deklaration 

Förslaget är att låta nybörjare som spelat max 3 år ska använda en orange deklaration                           

och där de mer rutinerade ska använda samma system. Förslaget avslås med tillägget av 

att de mer rutinerade istället visar mer hänsyn till dessa och förklarar buden utförligt.  

        -Hänskjuten fråga-Lokalfråga 

Frågan har diskuterats tidigare av styrelsen men ansågs av så stor vikt att denna skulle 

hänskjutas till Årsmötet. Efter att Heimstaden tagit tillbaka erbjudandet om lokal i 

Vilbergen , kom frågan att handla om huruvida klubben ändå skulle säga upp det 

befintliga hyresavtalet med Rikshem .  Efter presentation av de olika alternativen följde 

frågestund och diskussion. Frågan besvarades, efter votering, med 29 flytta, 62 stanna 

och 5 avstå. Norrköpingsbridgen stannar i befintlig lokal. Se bilaga 5 a och 5 b. 

  

12. Förslag till budget 2019-2020 och verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen godkändes efter att de tre första raderna togs bort.  Se bilaga 6. 

Budgeten presenterades och godkändes. Se bilaga 7. 

 

14. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 

Marie Åfors valdes till ordförande för det kommande verksamhetsåret 

 

15. Val av övrig styrelse och suppleanter 

Nyval av Arne Klasén, Agneta Östlund och Bosse Wisth 

Kvarstår Lillemor Schultz, Stefan Wisth och Ove Olofsson 

   Anne Marie Svensson var vald för ytterligare ett år men hade begärt entledigande, 

varför Olle Andersson valdes som suppleant på ett år genom fyllnadsval, suppleant på 

två år Per-Erik Wigh. 

 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 



Revisor Urban Söderberg och extern revisor Helena Jonsson Ekonomiloftet. 

Revisorssuppleant Per Wass. 

 

17. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Barbro Kvist, Mats Nilsson och Peter Johansson. 

 

13.Representant till ÖMBFs årsmöte 7 september 2019 

Till representant valdes Per Malmström 

 

18. Mötets avslutande 

Ordförande för mötet tackade mötesdeltagarna. Marie avtackade de avgående 

styrelsemedlemmarna Per Malmström, Ann-Marie Svensson, Helena Gustavsdotter och 

Göran Forss samt de avgående revisorerna Uno Andersson och Stig Fjärstedt. 

Mötesordförande och sekreterare för mötet avtackades 

 

19. Prisutdelning 

Marie tackar Ulf Andersson som gör statistiken. Pris till största handicapsänkning gick till 

Björn Nyqvist med minus 8 enheter. Flitigast partävlingsspelare blev Anna-Karin Persson 

med 107 gånger. Pris till Norrköpingsmästarna i Norrköpingsligans högsta serie gick till 

laget Smile bestående av Harriet Philipson, Mikael Nannskog, Arne Klasén, Mats Nilsson 

och Mikael Blomqvist. 

 

20. Övriga frågor 

Inga övriga frågor framkom. 

 

Vid Protokollet 

HP 

Harriet Philipson  ordförande: Bengt Nilsson 

Justeras 

    UA 

Bo Kvist    Ulf Andersson 

Se tillägg 



 

 

  


