
Årsmötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund  
i Gävle 2016-02-13 

  

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

Ordförande Lars-Gunnar Svangård förklarade årsmötet för öppnat.  

Röstlängden godkändes.   

Följande klubbar var representerade genom fullmakter: Bollnäs BK, Sandvikens BK, 

BK Hudik, Gävle BK och Skutskärs BK 

Frånvarande Gnarps BK och Söderhamns BS. 

  

§2 Föredragningslista.  

Föredragningslistan gicks igenom och godkändes.  

  

§3 Val av mötesordförande.  

Till mötesordförande valdes Lars-Gunnar Svangård 

  

§4 Val av mötessekreterare.  

Till mötessekreterare valdes Zennica Hammar 

  

§5 Val av två justeringsmän, som jämte ordförande justerar mötets protokoll.  

Till justeringsmän valdes Lars-Göran Jonsson och Roger Ahlbom. 

  

§6 Mötets behöriga utlysande.  

Kallelse till mötet har funnits på förbundets hemsida sedan slutet av sommaren 2015. 

Mötet befanns därför vara laga utlyst.  

  

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse.  

Verksamhetsberättelse och Tävlingsberättelse gicks igenom och godkändes.  

  

§8 Balansräkningen.  

Balans och resultaträkningarna gicks igenom och godkändes. Vera kommenterade 
att utgiftsposten av styrelseresor från föregående år till i år har ökat med en differens  
på 7200 Kr.  

 

  

§9 Revisorernas berättelse.  

Revisorernas berättelse lästes upp av Lars-Gunnar Svangård.  

 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.  

  

§11 Styrelsens budget för löpande verksamhetsår.  

Budgeten för år 2016 godkändes efter att några frågor besvarades.  

 

 

  



§12 Fastställande av styrelsearvode för år 2016.  

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.  

Årsmötet fastställde oförändrade avgifter för år 2016, dvs. 50 kr/medlem, gratis för 

juniorer.  

  

§14 Behandling av motioner.  

Inga motioner hade kommit in från medlemmarna. 

  

§15 Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet.  

Den nya stadgeändringen befalldes.(Se GBF hemsida) 

Ett förslag att styrelsen själv utser en ledare för styrelsen istället för att välja en 

ordförande på årsmötet, anfördes av Tore Enbarr, istället väljs en till styrelseledamot. 

Förslaget tas upp till beslut på nästa årsmöte. 

 

§16 Val av förbundsordförande.  

Platsen är vakant. Istället väljs en ytterligare styrelseledamot. 

  

§17 Val av övriga styrelseledamöter.  

Till styrelseledamot för två år nyvaldes Daniel Eriksson och omvaldes Stefan 

Westlund på två år. Lars-Gunnar Svangård valdes in som extra ledamot pga. 

ovanstående paragraf på två år. Marianne Melchior Ericson, John Ekdahl och 

Zennica Hammar har ett år kvar.  

  

§18 Val av styrelsesuppleanter.  

Vera Enbarr har ett år kvar som suppleant. Val av en andra suppleant på två år 

delegerades till styrelsen att välja. 

 

§19 Val av revisorer och revisorssuppleant.  

Till revisorer omvaldes Per-Erik Jansson och Kent Rudberg.  

Som revisor suppleant omvaldes Kjell Holmgren.  

  

§20 Val av valberedning.  

Årsmötet valde alternativ 2 från den nya stadgeändringen till valberedningen. 

 

§21 Val av ombud till Riksstämma, FSB.  

Val av distriktsombud delegerade årsmötet till styrelsen.  

  

 

§22 Övriga frågor.  

• TL Utbildning           

• GBF fortsätter att sponsra DM-tävlingar för att få fler medlemmar att delta i 

tävlingarna 

• Styrelsen kommer att sponsra klubbarna så att medlemmar deltar i TL-

utbildning och BIT utbildning.  



• Styrelsen kommer att stödja och sponsra nyrekrytering av ungdomar till 

klubbarna. 

• Mat erbjuds i samband med DM tävlingar (inte alla) 

 

Lars-Gunnar Svangård åtog sig att sammankalla till ett första styrelsemöte för att 

konstituera styrelsen. 

 

 

 

§23 Mötets avslutning.  

Årsmötesordförande tackade för visat intresse och att det var så många som var med 

i år på mötet, samt förklarade årsmötet för avslutat.  

  

  

  

  

Dag som ovan:  

  

  

  

  

  

                   

Zennica Hammar                        Lars-Gunnar Svangård 

     

Vid protokollet           Ordförande på mötet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Justeras  

  

  

  

  

  

  

  

  

Roger Ahlbom          Lars-Göran Jonsson 

 
 



 




