
Årsmötesprotokoll                          Skutskär 20150215 

Gävleborgs Bridgeförbund 

1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd. 

Vice ordföranden Lars-Gunnar Svangård öppnade mötet. 

Röstlängden godkändes. 

Följande klubbar var representerade genom fullmakter: Sandvikens BK 9 röster, Skutskärs BK 

3 röster och BK Hudik 4 röster. 

2. Föredragningslista. 

Godkändes. 

3. Val av mötesordförande. 

Sittande Lars-Gunnar Svangård. 

4. Val av mötessekreterare. 

Sittande Zennica Hammar. 

5. Val av två justeringsmän som jämte ordförande justerar mötesprotokollet. 

Till justeringsmän valdes Anne-Marie Höglund och Roger Ahlbom. 

6. Mötets behörighets utlysande. 

Kallelse till mötet har funnits på förbundets hemsida sedan sommaren 2014. Mötet befanns 

därför vara laga utlyst. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelse och Tävlingsberättelse godkändes dock med tillägget att vi 

genomförde en bussresa till Bridgefestivalen i Örebro i somras. Detta hade blivit glömt i 

verksamhetsberättelsen. 

8. Balansräkningen. 

Marianne berättade att hon och den förra kassören redovisade på olika sätt så därför skiljer 

sig en del poster. Därefter godkändes den. 

9. Revisorernas berättelse. 

Revisorernas berättelse lästes upp av Lars-Gunnar. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2014. 

11. Styrelsens budget för löpande verksamhetsår. 

Vi har en god ekonomi och det kom förslag på hur vi ska minska överskottet. Två alternativ 

lades fram: det ena är att vi sänker avgiften till DM kvalen/tävlingarna och/eller att vi sänker 



årsavgiften för alla medlemmarna. 

Det beslutades att styrelsen får se över frågan och återkomma. I övrigt godkändes budgeten. 

12. Fastställande av styrelsearvode för år 2015. 

Årsmötet fastställde styrelsearvodet till oförändrat dvs att alla får 500 kr/person samt att vi 

ska ut och äta två gånger under året. 

13. Bestämmande av avgifter till GBF. 

Antingen oförändrat eller sänkt beroende på vad vi kommer fram till när vi sett över detta. 

Se ovan på punkt 11. 

14. Behandling av motioner. 

Inga motioner hade kommit in. 

15. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet. 

Styrelsen hade inga ärenden att ta upp. 

16. Val av förbundsordförande för GBF. 

Till förbundsordförande för ett år nyvaldes Lars-Gunnar Svangård. 

17. Val av övriga styrelseledamöter. 

Till styrelseledamot för två år omvaldes Marianne Melchior Ericson, nyval John Ekdahl och 

Zennica Hammar. Sedan är det vakant på ett fyllnadsval av en styrelseledamot. 

Stefan Westlund från Gävle BK lovade att försöka få fram en eller två representanter från 

Gävle BK som kan ingå i styrelsen. De får hoppa in lite senare i styrelsearbetet. 

18. Val av styrelsesuppleant. 

Till styrelsesuppleant för två år nyvaldes Vera Enbarr. Sedan är det vakant på ett fyllnadsval 

på ett år av en styrelsesuppleant. 

19. Val av revisorer och revisorssuppleant. 

Omval på ett år som revisorer Kent Rudberg Söderhamns BS och Per-Erik Jansson Gävle BK 

samt som revisorsuppleant på ett år omvaldes Kjell Holmgren Bollnäs BK. 

20. Val av valberedningskommitté. 

Varje klubb ska utse representanter från sina klubbar till styrelsen. Vi fortsätter på den 

linjen. 

21. Val av ombud till Riksstämma, FSB. 

Val av distriktsombud delegerade årsmötet till styrelsen. 

22. Övriga frågor. 

Det togs upp att vi inte följer våra egna stadgar vad gäller val av valberedning. Den nya 



styrelsen ska se över formuleringen och komma med ett förslag om ändring av stadgarna till 

nästa årsmöte. 

Dokumentet Förbundsavgifter som ligger ute på vår hemsida är inte aktuell längre och 

behöver uppdateras. Marianne lovade lägga ut den nya som vi tagit fram men glömt 

publicera.  

Styrelsen fick i uppdrag att skriva en skrivelse till Svensk Bridge om att den nya hemsida är 

svår att hantera och att förstå. 

Ett önskemål kom att vi ska ta bort kvalen för par, mixed och lag. Styrelsen ska se över detta 

och komma med förslag. 

För DM-lag vill man att vi ska se över och komma med ett mer rättvist system. Man vill också 

att vi ska hålla oss till de regler som vi satt när lagen anmäler sig och inte ändra efteråt. 

Klubbkval är inte ett rättvist sätt att gå när klubbarna engagerar sig så olika i klubbkvalen. 

Styrelsen får i uppdrag att se över DM-lag och hitta ett mer sportsligt sätt att spela det hela 

och där vi kan få många lag att anmäla sig till. 

23. Mötets avslutning. 

Årsmötesordförande Lars-Gunnar Svangård tackade alla för visat intresse och förklarade 

årsmötet för avslutat. 
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Zennica Hammar   Lars-Gunnar Svangård 

Vid protokollet   Ordförande på mötet 
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Anne-Marie Höglund   Roger Ahlbom 


