
                    
ÖSTRA MELLANSVENSKA BF 
 

 

Ordförande:   Lars Lundqvist, lars.lundqvist@valdemarsvik.se, 070-219 85 13 (m) 
Sekreterare:  Carl Ragnarsson, cmdrcalle@gmail.com, 013-20 75 27 (a), 070-678 28 90 (m) 
Kassör   Annelie Kåberg, annelie.kaberg@telia.com, 070-522 07 55 (m) 
 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte  
 
Datum och tid: Lördagen den 26 september 2020, kl 13.00 

Plats:     Filbyter Bridge, Linköping 

 

Närvarande från styrelsen 

Lars Lundqvist, ordf (via telefon) 

Ingegärd Andersson 

Eva Fremner 

Lars-Magnus Gustafsson 

Annelie Kåberg 

Per Malmström 

Carl Ragnarsson 

 

Representerade klubbar (10 av 29) 

Filbyter Bridge 

IFK Norrköping 

Kolmårdens BK 

Ljungsbro BK 

Mjölby BK 

Motala Bridgeallians 

Norrköpingsbridgen 

Stigtomta BK 

Trosa BS 

Valdemarsviks BK 

 

 

          

1 §. Mötet öppnas 

Distriktsordförande Lars Lundqvist öppnade mötet kl 13.07 och hälsade deltagarna välkomna. IFK 

Norrköping och Valdemarsviks BK representerade via digital uppkoppling, övriga på plats i lokalen. 

 

2 §. Godkännande av fullmakter samt upprättande av röstlängd 

Avklarades. Tio klubbar närvarade enligt ovan. 

 

3 §. Val av mötesordförande 

Årsmötet valde Per Malmström. 

 

4 §. Val av mötessekreterare  

Årsmötet valde Carl Ragnarsson.  

 

5 §. Mötets behöriga utlysande  

Mötet utlystes, tillsammans med dess handlingar, den 5 september 2020 via mejl och genom 

publicering på distriktsförbundets hemsida den 30 augusti 2020. 

Årsmötet befanns behörigt utlyst.  
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6 §. Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet  

Årsmötet valde Arne Friberg och Bertil Ljungars.  

 

7 §. Styrelsens och revisorernas berättelser  

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning sändes ut till klubbarna i stadgeenlig 

tid och vid den tidpunkt som nämnts under 5 §.   

 

Den till handlingarna bilagda revisionsberättelsen lästes upp.  

 

Årsmötet godkände båda. 

 

8 §. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet  

Årsmötet gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020. 

 

9 §. Godkännande av budget för 2020/2021  

Den till årsmötet framlagda budgeten godkändes. 

 

10 §. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen  

Nuvarande: Sex ordinarie ledamöter jämte två ersättare.  

Årsmötet beslöt att samma antal ska gälla för verksamhetsåret 2020/2021. 

 

11 §. Val av ordförande för Östra Mellansvenska BF verksamhetsåret 2020/2021 

Valberedningen föreslog nyval av Per Malmström, som tidigare varit distriktsförbundets vice 

ordförande. Årsmötet biföll i enlighet med valberedningens förslag. 

 

12 §. Val av styrelsemedlemmar för verksamhetsåren 2020/2021 och 2021/2022 

Valda t o m 2019/2020: Ingegärd Andersson, Lars-Magnus Gustafsson och Per Malmström 

I tur att avgå:     Eva Fremner, Annelie Kåberg och Carl Ragnarsson. 

 

Valberedningens förslag: Omval på två år av Annelie Kåberg och Carl Ragnarsson; 

         Fyllnadsval på ett år för Per Malmström av Marie Åfors. 

         Nyval på två år av Lars Thylén. 

                  

Årsmötet biföll i enlighet med valberedningens förslag. 

 

13 §. Val av ersättare i styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021  

Nuvarande:     Lena Dahlqvist och Else-Maj Sigfridsson. 

Valberedningens förslag: Omval av Else-Maj Sigfridsson, nyval av Björn Pedersen (Filbyter Bridge). 

          

Årsmötet biföll i enlighet med valberedningens förslag. 



14 §. Val av två revisorer och en ersättare för verksamhetsåret 2020/2021 

Nuvarande:     Kent Hidsjö och Tony Lindblom ordinarie, Yngve Kennemyr ersättare 

Valberedningens förslag: Omval av samtliga tre. 

 

Årsmötet biföll i enlighet med valberedningens förslag. 

 

15 §. Val av valberedning för 2020/2021 

Nuvarande:     Ove Olofsson (sammankallande), Lars-Eije Svensson och  

         Susanne Hammar 

 

Lars-Eije Svensson har avböjt omval. 

Årsmötet beslöt omval av Ove Olofsson (Norrköping) och Susanne Hammar (Nyköping) samt nyval 

av Rolf Öhman (Ljungsbro).  

 

Valberedningen utser inom sig den sammankallande. 

 

16 §. Val av ombud till SBF:s riksstämma  

Utgår, då 2021 inte är riksstämmoår. 

 

17 §. Fastställande av årsavgift till Östra Mellansvenska BF för 2021/2022 

Styrelsen föreslår ingen förändring. Således är medlemsavgiften för ÖMBF till 2021/2022 fortsatt 

50 kr per medlem. 

 

18 §. Motioner inkomna till styrelsen 

Inga. 

 

19 §. Styrelsens motion om stadgeförändring 

1. Styrelsens motion om att i stadgarnas 3 § ändra verksamhetsårets omfattning, från 

nuvarande 1 juli – 30 juni påföljande år till 1 september – 31 augusti påföljande år, för att på 

så sätt ha samma verksamhetsår som Svenska Bridgeförbundet, bifölls av årsmötet att gälla 

fr o m verksamhetsåret 2021/2022. 

 

2. Årsmötet biföll att förlänga innevarande verksamhetsår 2020/2021 till att omfatta fjorton 

kalendermånader, fr o m 1 juli 2020 t o m 31 augusti 2021, för att komma i fas fr o m 

verksamhetsåret 2021/2022. 

 

3. Beslutet om ny omfattning av verksamhetsåret får även inverkan på stadgarnas 10 §: 

i. Per den 31 augusti ska ÖMBF:s räkenskaper sammanföras i ett fullständigt bokslut. 

ii. Senast den 15 september ska räkenskaperna med tillhörande handlingar och 

styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret lämnas till 

revisorerna för granskning. 

iii. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse över sin granskning, med till- eller avstyrkan 

av ansvarsfrihet för styrelsen, och lämna den till styrelsen senast den 30 september. 

 

  Årsmötet beslöt i enlighet med motionens skrivning för 10 §. 

 



4. Stadgarnas 11 §.  

Förslaget att årsstämma ska hållas under oktober månad bifölls av årsmötet. 

 

5. Stadgarnas 13 § p. 15 och p.18.  

Styrelsens förslag att göra tillägget ” … år då sådan hålls” bifölls av årsmötet. 

 

20. Behandling av motioner och förslag som ska föreläggas riksstämman  

Utgår, då 2021 inte är riksstämmoår. 

 

21. Övriga frågor 

Inga. 

 

21. Årsmötet avslutas 

Vid årsmötets slut avtackades den avgående distriktsordföranden, Lars Lundqvist, med en 

minnesgåva från Östra Mellansvenska Bridgeförbundet för sina insatser för distriktet under sin tid 

som såväl ordförande som styrelseledamot. 

 

Per Malmström avslutade därefter årsmötet kl XX.XX och tackade delegaterna för visat intresse.  

 

 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson        Per Malmström       

Mötesekreterare         Mötesordförande 

 

 

Bertil Ljungars      Arne Friberg 

             Justerare         Justerare 


