
Årsmötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund i Sandviken 2009-02-08 
 

§1 Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd. 
Röstlängden godkändes. 
 
 
§2 Föredragningslista. 
Föredragningslistan gicks igenom och godkändes. 
 
 
§3 Val av mötesordförande. 
Till mötesordförande valdes Anders Norin. 
 
 
§4 Val av mötessekreterare. 
Till mötessekreterare valdes Carina Westlin. 
  
 
§5 Val av två justeringsmän, som jämte ordf justerar mötets protokoll. 
Till justeringsmän valdes Månika Åberg och Lennart Nilsson. 
 
 
§6 Mötets behöriga utlysande. 
Kallelse till mötet har funnits på förbundets hemsida sedan december 2008, samtliga 
klubbars kontaktpersoner har fått en kallelse. Mötet befanns därför vara laga utlyst. 
 
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelse och Tävlingsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
 
§8 Balansräkningen. 
Balans och resultaträkningarna gicks igenom utan frågor och lades därefter till 
handlingarna.  
 
 
§9 Revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse lästes upp, den var utan anmärkning och tillstyrkte att styrelsen 
skulle beviljas ansvarsfrihet för år 2008.  
 
 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2008. 
 
 
§11 Styrelsens budget för löpande verksamhetsår. 
Budget för år 2009 godkändes. 
 
 
 



§12 Fastställande av styrelsearvode för år 2009. 
Årsmötet fastställde oförändrat styrelsearvode för år 2009. Totalt 12 000 kr som styrelsen 
själva fördelar. 
 
 
§13 Bestämmande av avgifter till GBF. 
Årsmötet fastställde oförändrade avgifter för år 2009/2010, d v s 50 kr/medlem, gratis för 
juniorer.  
 
 
§14 Behandling av motioner. 
Inga motioner hade inkommit. 
 
 
§15 Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet. 
Styrelsen hade inga frågor att ta upp. 
 
 
§16 Val av förbundsordförande. 
Till förbundsordförande för ett år valdes Per Malmström. 
 
 
§17 Val av övriga styrelseledamöter. 
Till styrelseledamot för två år omvaldes Marianne Melchior Ericson. Lars-Göran Lindgren 
har ett år kvar som suppleant, men går istället in som ordinarie styrelseledamot detta år. 
Nyval gjordes av Daniel Eriksson och Ann Axell på två år. Yvonne Ström har ett år kvar. 
Erik Pettersson har avsagt sig fortsatt arbete som ledamot styrelsen, men fortsätter gärna 
med enskilda uppdrag åt styrelsen.  
 
 
§18 Val av styrelsesuppleanter. 
Till styrelsesuppleant för två år omvaldes Joakim Guldbrand. Valberedningen uppdrog åt 
styrelsen att hitta en sista styrelsekandidat då man trots ca 60 telefonsamtal ej lyckats hitta 
någon intressent till den sista platsen. Valberedningens förslag är att man söker främst i 
Sandviken. 
 
 
§19 Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
Till revisorer omvaldes Bertil Larsson och Anders Wike. Som revisorsuppleant omvaldes 
Kent Rudberg. 
 
 
§20 Val av valberedningskommitté. 
Årsmötet uppdrog till styrelsen att utse en person i varje klubb i distriktet till 
Valberedning samt utse en sammankallande. 
 
 
§21 Val av ombud till Riksstämma, FSB. 
Val av distriktsombud delegerade årsmötet till styrelsen. 
 



§22 Övriga frågor. 
• Distriktets tävlingsverksamhet diskuterades och styrelsen uppmanades att få igång 

X-rallyt igen. 
• Problemet med inställda tävlingar framförallt i Gästrikland togs upp. Styrelsen 

uppmanades att mer aktivt gå in och diskutera problemet med klubbarna, 
Förslagsvis kan man göra detta genom att be klubbarna utse en kontaktperson till 
GBF:s styrelse gällande tävlingsverksamheten. 

• Avgående styrelseledamöterna Pär Netsman, Carina Westlin och Erik Pettersson 
avtackades med applåder.  

 
 
§23 Mötets avslutning. 
Ordförande tackade för visat intresse samt förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
Carina Westlin   Anders Norin 
Vid protokollet   Ordförande på mötet 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Månika Åberg   Lennart Nilsson 
 
 
 
 
 

 


