
Ljungskile Bridgeklubb 
Protokoll fört vid Ljungskile Bridgeklubbs årsmöte 2022-02-21.

Plats och tid Ljungskilegården, Ljungskile
2022-02-21 kl 17:00 - 17.30

Närvarande 21 medlemmar närvarande.

§1
Mötet öppnas Klubbens ordförande, Harald Holmquist, inleder mötet med att tacka 

styrelsen och baristor för deras förtjänstfulla arbete under året och hälsar de 
närvarande välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat.

§2
Val av ordförande Till ordförande vid dagens möte utses Harald Holmquist.
vid mötet

§3
Godkännande Mötet beslutar
av dagordning

att godkänna utsänd dagordning.

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

§5
Val av två justerande Mötet beslutar  
tillika rösträknare
Beslut att utse Kerstin Lundström och Hans Kjellander att justera dagens protokoll.

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

uppsatt på klubbens anslagstavla 8 januari. Medlemmarna har även kallats 
per e-post 2022-01-01.

  
Beslut Mötet beslutar

att mötet behörigen blivit utlyst.

§7
Nya stadgar Styrelsen förslår årsmötet att anta nya stadgar. Motivet härför är att

de nya stadgarna öppnar möjligheten till bidrag från Uddevalla kommun till 
vår verksamhet. Stadgarna föreslås gälla från och med 2022-02-22

Beslut Årsmötet beslutar

att anta föreslagna stadgar 



§8
Verksamhets- Harald Holmquist och Pege Schelander redogör för 
berättelse verksamhetsberättelsen och ekonomin.

Beslut Mötet beslutar

att godkänna framlagd verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk 
                 redogörelse.

Revisionsberättelse §9
Claes Haglund, revisor, redogör för revisionsberättelsen och föreslår att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslut Mötet beslutar

att anteckna revisionsberättelsen till protokollet.

§10
Ansvarsfrihet Mötet beslutar

Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§11
Program 2022/23 Föreligger förslag till spelprogram 2022/23. Styrelsen har mandat att vid 

            behov göra ändringar i spelprogrammet.

Beslut Mötet beslutar

att fastställa spelprogram 2022/23

§12
Avgifter, budget Föreligger förslag till budget som omsluter 59.767 kronor. Budgeten 

 innehåller en reserv för investeringar om 5.000 kronor.

Avgifterna, medlems- respektive tävlingsavgifterna, föreslås oförändrade.
Avgifterna är f n  390 kronor, förbundet 280 kronor, distriktet 70 kronor och 

            Ljungskile Bridgeklubb 40 kronor. Tävlingsavgiften är 40 kronor.

Beslut Mötet beslutar

att fastställa gällande avgifter.

att fastställa föreslagen budget

§13
Fastställande av Valberedningens sammankallande,Lennart Lundström, föreslår att antalet 
antal ledamöter ledamöter i styrelsen skall vara fem (5) stycken.

Beslut Mötet beslutar

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



§14
Val ordförande Lennart Lundström föreslår att till ordförande föreslå nyval av Ulla 

Söderberg till klubbens ordförande.

Beslut Mötet beslutar 

att utse Ulla Söderberg till klubbens ordförande.

§15
Val sekreterare Lennart Lundström föreslår omval av Pege Schelander som

 sekreterare.

Beslut 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 
Claes Haglund och nyval av Lotta Kjellander, till revisorssuppleant föreslås 
omval av Kerstin Scherdin. 

Som representant i Ljungskilealliansen föreslås Kristiina Egerstad.

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 Cleas Haglund och Lotta Kjellander

till revisorssuppleant utse Kerstin Scherdin.

till representant i Ljungskilealliansen utse Kristiina Egerstad 

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

att samtliga val gäller ett år.

§17
Övriga ärenden En motion har inkommit angående redovisning av tävlingsresultat på 
Motion hemsidan. Motionären vill att scratch-resultat skall redovisas på måndagar 

och hcp-resultat på onsdagar då det är så vi tävlar.

Under denna punkt togs frågan upp om att klubben skall ha egen 
brickläggningsmaskin. Frågan antecknas till protokollet.



Styrelsen föreslår 

att avslå motionen

att på klubbens hemsida förklara klubbens redovisning av tävlingsresultat

Beslut Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag

18
Avtackning, Harald Holmquist delar ut KMscratch-plaketter, 2021, till Kerstin och Lennart 
utdelning priser Lundström, Claes Haglund och Hans Nodby och Lena Sjögren och Magnus 

Westlind och KMhcp-plaketter, 2022, till Bo Svensson och Gunnar 
Bergenholtz, Ann Innocenti och Pege Schelander samt Kerstin och Lennart 
Lundström.

§19
Mötet avslutas Ordförande tackar de närvarande för framförda synpunkter och diskussioner 

och förklarar mötet avslutat. 

Pege Schelander tackar Harald för arbete dels som ordförande i fyra år dels 
för initiativet att ordna ”trivselbridge” på Lyckorna Gk vilket med tiden 
inneburit att Ljungskile Bridgeklubb numera är en av distriktets större och 
livaktiga klubbar. Gåva överlämnas till Harald.

- Pege Schelander -
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