
       Åkersberga Bridge Sällskap  

  

Protokoll fört vid Årsmötet 2021 

avseende 2020 års verksamhet.  

Tid & Plats: Torsdag 2021-09-23 kl 11.00-11.45 i  Vita Huset, Ekbacken 

Antal närvarande 19 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 Bertil Blomkvist och Jan Holm. 

4. Konstaterades att Årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna . 

5. Förslaget till dagordningen godkändes.  

6. Verksamhetsberättelsen för år 2020 gicks igenom. Den fanns tillgänglig i tryckt form på 

varje spelbord. Den finns även i digital form på klubbens hemsida.  

7. Kassören (Jan Holm) redogjorde för klubbens ekonomi. Konstaterades att ekonomin är god. 

I kassan fanns vid utgången av är 2020 kr 57.800:- Detaljerad redogörelse för ekonomin  

finns tillgänglig i digital form 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. 

Jan Holm meddelade att fr.o.m. 2021 hade Erik Jansson avsagt sig sitt uppdrag som extern 

revisor. 

9. Årsmötet godkände styrelsens förslag om stadgeändring beträffande revisorer att vi fr.o.m. 

2021 endast skall ha en intern revisor jämte en revisorssuppleant. Extern revisor utgår. 

10. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

11.  Val av styrelse och funktionärer 2021: 

Ordförande  Sven Mellkvist (1 år, omval) 

Kassör  Jan Holm  (1 år, omval) 

Sekreterare  Karl Kedland (1 år, omval) 

Ansvarig Tisdag  Klas Holm  (1 år, omval) 

Ansvarig Torsdag  Yngve Frölander (1 år, nyval) 

Val av övriga funktionärer: 

Brickläggare  Lena Bjon-Aaltonen (1 år, nyval) 

Tävlingsledare  Inga Nyberg (1 år, omval) 

Vice Tävlingsledare Hans Öhrling  (1 år, omval)) 

Klubbadministatörer (2) Y.Frölander o. J.Holm (1 år, omval) 

Materialförvaltare  Hans Öhrling (1 år, omval) 

Internrevisor  Bertil Blomkvist (1 år, omval) 

Revisorssuppleant Irene Edström (1 år, nyval) 

Valberedning (2)  Hans Öhrling och Sture Björklund    (1 år, omval)  

Festkommitté (3)  Sture Björklund, Claes &,Solveig Hero (1 år, omval) 

Bordsavgift Tisdagar Irma Hägerstedt (1 år, omval) 

Bordsavgift Torsdagar Inga Nyberg (1 år, omval) 

  

 



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. Inga skriftliga motioner hade inkommit. 

15. Övriga frågor och information kring dessa:  

• Båtresa till Åland kommer tidigast att ske våren 2022 om Coronaläget 

så tillåter. 

• Priser i form av lotter kommer åter vid julavslutningen 14/12. 

• Poängjakten återstartar fr o m 2021-09-23 och avslutas i samband 

med trolig Ålandsresa våren 2022.  Poängberäkning enligt tidigare 

modell: 1:a plats ger 5 poäng, 2:a plats 3 poäng och 3:e plats 2 

poäng, Deltagande ger 1 poäng. 

• Av Lena B-A föreslaget Spelschema för resten av år 2021 godkändes 

och innehåller förutom sedvanliga partävlingar även 3 st Handicap 

(28/9, 26/10 & 30/11), 3 st Barometrar (14/10, 11/11 & 14/12) samt en 

Julskinktävling uppdelat på tre speltillfällen (2/12, 7/12 & 9/12). 

• Festkommittén anhöll vördsamt att få deltaga vid nästa styrelsemöte 

för att få mera kött på benen vad gäller budget, tankar och idéer kring 

kommande festligheter. Styrelsen lovade kalla någon från 

kommittéen. 

• En mängd idéer kring hur vi skall få fler ortsbor intresserade av 

bridgespeles tjusning framfördes. Styrelsen lovade att vid kommande 

styrelsemöten gå igenom förslagen och diskutera vad som är praktiskt 

genomförbart. 

• På förslag kommer en lottad partävling att spelas varje säsong. 

 

16. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.  

 

 

 

  

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

Sven Mellkvist (ordförande)   Karl Kedland (sekreterare)  

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

Jan Holm (justeringsman)   Bertil Blomkvist (justeringsman)  
 

 

  

  

  

 


