
Ljungskile Bridgeklubb

Protokoll fört vid Ljungskile Bridgeklubbs årsmöte 2021-03-22

Plats och tid Ljungskilegården, Ljungskile
2021-03-22 kl 18:00 - 18:45

Närvarande 14 medlemmar följde mötet varav 9 via ZOOM och fem närvarande.

§1
Mötet öppnas Styrelsens ordförande hälsar de närvarande och  de som följer mötet via 

Zoom välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2
Godkännande Mötet beslutar
av dagordning

att godkänna utsänd dagordning.

§3
Val av ordförande Till ordförande vid dagens möte utses Harald Holmquist
vid mötet

§4
Val av sekreterare Till sekreterare vid dagens möte utses Pege Schelander.

§5
Val av två justerande Mötet beslutar  
tillika rösträknare

att utse Gunnar Bergenholtz och Ann Innocenti att justera dagens protokoll 
     och tillika rösträknare

§6
Mötets behöriga Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.  
utlysande Mötet skall äga rum mellan 1 februari och 31 mars. 

Medlemmarna har kallats per e-post och fått påminnelse. Kallelsen fanns på 
hemsidan sedan januari.

Mötet beslutar

att mötet behörigen blivit utlyst.

§7
Verksamhets- Harald Holmquist, Pege Schelander och Magnus Westlindh redogör kort för 
berättelse verksamhetsberättelsen och ekonomin. Diskuterades klubbens kostnader för 

lokalhyra och tävlings- resp årsavgiften. Pågående pandemi har påverkat 
resultatet



Mötet beslutar

att godkänna framlagd verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk 
          redogörelse.

Revisionsberättelse §8
Petra Svantesson läser upp revisionsberättelsen.

Mötet beslutar

att anteckna revisionsberättelsen till protokollet.

§9
Ansvarsfrihet Mötet beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§10
Spelprogram Föreligger förslag till spelprogram 2021/2022. Förslag till tävlingsprogram

är preliminärt då pandemin kan påverka detsamma.

Beslut Mötet beslutar

att fastställa spelprogram 2021/22

§11
Avgifter, budget Styrelsen har inte upprättat någon budget då pandemin har en avgörande 

och oförutsedd påverkan. Medel finns i kassan varför klubben kan påbörja 
sin verksamhet vid lämpligt tillfälle. 

Avgifterna, medlems- respektive tävlingsavgifterna, föreslås oförändrade.
Avgifterna är f n  370 kronor, varav förbundet erhåller 260 kronor, distriktet 
70 kronor och Ljungskile Bridgeklubb 40 kronor och tävlingsavgiften är 40 
kronor.

Beslut Mötet beslutar

att fastställa gällande avgifter

§12
Fastställande av Valberedningens sammankallande,Lennart Lundström, föreslår att antalet 
antal ledamöter ledamöter i styrelsen skall vara fem (5) stycken.

Mötet beslutar

att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till fem (5).



Val av ledamöter §13
Valberedningen föreslår följande personer att ingå i styrelsen; Harald 
Holmquist, Pege Schelander, Staffan Roos, Lena Sjögren och Magnus 
Westlindh.

Beslut Beslutas 

att utse Harald Holmquist, Pege Schelander, Lena Sjögren, Staffan Roos 
och Magnus Westlindh till ledamöter i styrelsen.

§14
Val ordförande Lennart Lundström föreslår att till ordförande föreslå Harald 

Holmquist till klubbens ordförande.

Mötet beslutar 

att utse Harald Holmquist till klubbens ordförande.

§15
Val sekreterare Lennart Lundström föreslår omval av Pege Schelander till klubbens 

sekreterare.

Mötet beslutar

att utse Pege Schelander till klubbens sekreterare.

§16
Övriga val Lennart Lundström föreslår omval av övriga styrelseledamöter; Magnus 

Westlindh, Lena Sjögren och Staffan Roos. Till revisorer föreslås omval av 
Petra Svantesson och Claes Haglund och till revisorssuppleant föreslås  
omval av Kerstin Scherdin och som representant i Ljungskilealliansen,  
föreslås att styrelsen utser representant.

Till valberedning föreslår mötet Lennart Lundström och Ann Innocenti, med 
Lennart Lundström som sammankallande.

Beslut Mötet beslutar

att utse 

till styrelseledamöter Magnus Westlindh, Staffan Roos och Lena Sjögren.

till revisorer utse Petra Svantesson och Clas Haglund.

till revisorssuppleant utse Kerstin Scherdin.

till representant i Ljungskilealliansen utses i av styrelsen 

till valberedning utse Lennart Lundström, tillika sammankallande och Ann 
         Innocenti.

att samtliga val gäller ett år.



§17
Övriga ärenden Ingen motion eller skrivelse har inkommit till styrelsen. Petra Svantesson 

anmäler frågan om Ljungskile Bridgeklubb, LBK, skall ha ett lag i div 3. 
Frågan har aktualiserats då en av deltagarna i laget har avlidit. Diskuteras 
om LBK skall ha ett lag och i så fall vilka som skall ingå. Besked skall 
lämnas till Bridgeförbundet före första juni 2021. Petra erbjuder sig att lämna 
aktuellt besked.

Beslut Beslutas 

att styrelsen beslutar i frågan.

§18
Mötet avslutas Ordförande tackar de närvarande för framförda synpunkter och diskussioner 

och förklarar mötet avslutat.

Underskrifter ………………………………… Paragrafer 1 - 18
Sekreterare Pege Schelander

…………………………………
Ordförande             Harald Holmquist

…………………………………      ………………………………
Justerande Gunnar Bergenholtz             Ann Innocenti


