
       Åkersberga Bridge Sällskap 
 

Protokoll fört vid Årsmötet 2020

avseende 2019 års verksamhet. 
Tid & Plats: Tisdag 2020-02-25 kl 12.00-12.45 i  Folkets Hus, Spellokalen 

Antal närvarande 17 st medlemmar (från början)

1. Ordföranden Sven Mellkvist öppnade Årsmötet 
2. Till ordförande för mötet valdes Sven Mellkvist och till sekreterare Karl Kedland 
3. Till justeringsmän valdes Klas Holm och Jan Holm
4. Konstaterades att Årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna 
5. Förslaget till dagordningen godkändes 
6. Verksamhetsberättelsen för år 2019 gicks igenom. Den fanns tillgänglig i tryckt form för den

som så önskade. Den är också tillgänglig på klubbens hemsida 
7. Kassören (Jan Holm) redogjorde för klubbens ekonomi. Konstaterades att ekonomin är god 

trots minskad Nettoomsättning 2019 jmf med 2018, som till stor del orsakats av färre 
speldagar 2019 jmf med 2018. Balanserat resultat (37.338:-) plus 2019 års resultat (1.239:-)
= 38.577:- kr. Detaljerad redogörelse för ekonomin finns tillgänglig på klubbens hemsida. 
Årsmötet beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och 
balansräkningen för räkenskapsåret

8. Revisionsberättelsen av Erik Jansson föredrogs av kassören och godkändes av Årsmötet.
9. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet
10.  Val av styrelse för 2020

Ordförande Sven Mellkvist (1 år)
Kassör Jan Holm (1 år)
Sekreterare Karl Kedland (1 år)
Ansvarig Måndag Yngve Frölander (tillsv.)
Ansvarig Tisdag Klas Holm (tillsv.)
Ansvarig Torsdag Sven Mellkvist (tillsv.)

11. Val av övriga funktionärer 2020
Tävlingsledare Inga Nyberg (tillsv.)
Vice Tävlingsledare Hans Öhrling (tillsv.)
Klubbadministatörer (3) L Bjon-Aaltonen, Y Frölander, J Holm (tillsv)
Materialförvaltare Hans Öhrling (tillsv.)
Revisorer Erik Jansson (1 år)

Bertil Blomqvist (1 år)
Valberedning Hans Öhrling och Sture Björklund (1 år) 
Festkommitté Sture Björklund, Claes &,Solveig Hero (1 år)
Bordsavgift Tisdag Irma Hägerstedt (1

år) 
Bordsavgift Torsdag Inga Nyberg (1

år)



12.Beslutades att ordföranden Sven Mellkvist och kassören Jan Holm 
har rätt att var för sig teckna Åkersberga Bridgesällskaps namn 

13.Årsavgiften fastställdes oförändrad till kr  50:-
14.En skriftlig motion från Sven Alenius rörande ett förslag till 

premiering vid frekvent deltagande inkom vid Årsmötets öppnande. 
Då motionen inkommit försent och att styrelsen därför ej hunnit 
förbereda eller diskutera motionen gav Årsmötet styrelsen i 
uppdrag att ta upp motionen vid kommande styrelsemöte.

15.Övriga frågor: 
• Yngve F hänvisade till den lyckade och uppskattade 

Ärtsoppsfredagen 14 februari i år och menade att det var dags 
igen för något motsvarande, kanske redan i mars. Den nyvalda 
festkommittén tar tag i det hela.

• Sture B hänvisade till sina kontakter med Bridgeklubben S:t Erik
där det finns en person som skulle kunna bjudas in till ÅBS i 
utbildningssyfte. På ett kåserande och lättsamt sätt. Kanske i 
samband med någon fredagsaktivitet. Sture B gavs i uppdrag 
att undersöka kostnader etc. och återkomma till styrelsen.

• Irma H tyckte att någon form av medlemsvärvning vore värt att 
prova, typ hos Gymnasieungdomar. Styrelsen grubblar vidare i 
frågan. 

• Sven M tar förnyad kontakt med lokaltidningen Kanalen för att 
få till stånd det utlovade reportaget om vår verksamhet och 
möjligheten att få in resultaten från veckans ÅBS- tävlingar.

• Yngve F menade att begreppen Måndags- Tisdags- Torsdags- 
GRUPP skulle bort. Årsmötet biföll förslaget.

• Årsmötet genom Jan H hyllade och tackade kassörerna vid de 
olika speldagarna för förtjänstfullt arbete och insats.
 

16.Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

 

………………………………………………….. ………………………………………
… 

Sven Mellkvist (ordförande) Karl Kedland (sekreterare) 

………………………………………………….. ………………………………………
… 

Jan Holm (justeringsman)  Klas Holm (justeringsman) 


