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Årsmötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund i Hudiksvall 
2012-02-19 
 
§1 Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd. 
Röstlängden godkändes.  
Följande klubbar var representerade: Bollnäs BK, Sandvikens BK, BK Hudik 
och Skutskärs BK, (dessa hade inkommit med fullmakter). 
 
§2 Föredragningslista. 
Föredragningslistan gicks igenom och godkändes. 
 
§3 Val av mötesordförande. 
Till mötesordförande valdes Kjell Holmgren. 
 
§4 Val av mötessekreterare. 
Till mötessekreterare valdes Marianne Melchior Ericson. 
 
§5 Val av två justeringsmän, som jämte ordförande justerar mötets 
protokoll. 
Till justeringsmän valdes Kristina Olsson-Söderhäll och Östen Skarpfors. 
 
§6 Mötets behöriga utlysande. 
Kallelse till mötet har funnits på förbundets hemsida sedan hösten 2011. 
Mötet befanns därför vara laga utlyst. 
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelse och Tävlingsberättelse gicks igenom och lades till 
handlingarna. 
 
§8 Balansräkningen och Resultaträkningen 
Balans och resultaträkningarna gicks igenom. Båda godkändes. 
 
§9 Revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse hade blivit kvar glömda hemma. Dock lovades att en 
kopia skulle läggas upp på webben på kvällen. Den godkändes därmed. 
 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2011. 
 
§11 Styrelsens budget för löpande verksamhetsår. 
Budgeten för år 2012 hade också blivit kvarglömd hemma. Den ska läggas ut 
på webben ikväll även den. Därmed godkände årsmötet även den. 
 
§12 Fastställande av styrelsearvode för år 2011. 
Årsmötet fastställde styrelsearvodet för år 2012 till oförändrat. Styrelsen 
brukar gå ut och äta ihop en gång som styrelsearvode. Samt så brukar 
Marianne få sitt Internet betalt av GBF. 
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§13 Bestämmande av avgifter till GBF. 
Årsmötet fastställde oförändrade avgifter för år 2012, d v s 50 kr/medlem, 
gratis för juniorer. 
 
§14 Behandling av motioner. 
Inga motioner hade kommit in. 
 
§15 Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet. 
Styrelsen hade inga frågor att ta upp. 
 
§16 Val av förbundsordförande. 
Valberedningen hade misslyckats med sitt uppdrag att hitta en ny 
förbundsordförande. Så posten blir vakant. Den nya styrelsen får utse en 
ordförande till varje möte. 
 
§17 Val av övriga styrelseledamöter. 
Till styrelseledamot för två år omvaldes Vera Enbarr och nyvaldes Pierre 
Winberg. Ann Axell, Marianne Melchior Ericson och Daniel Eriksson har ett år 
kvar. 
 
§18 Val av styrelsesuppleanter. 
Till styrelsesuppleant för två år nyvaldes Lasse Bäckström. Marie Svensson 
har ett år kvar. 
  
§19 Val av revisorer och revisorssuppleant. 
Till revisorer omvaldes Per-Erik Jansson och nyvaldes Kent Rudberg. 
Som revisorsuppleant nyvaldes Kjell Holmgren. 
 
§20 Val av valberedningskommitté. 
Det fungerar dåligt med att en representant från varje klubb ska vara med 
eftersom alla klubbar inte utsåg någon representant. Av de som blivit utsedda 
var de flesta väldigt dåliga på att svara på mailen så processen att hitta t.ex. 
en ny ordförande för GBF blev onödigt utdragen. 
Mötet föreslog att den nya styrelsen ska kalla klubbarna till en temadag och 
där får en ny valberedning utses.  
 
§21 Val av ombud till Riksstämma, FSB. 
Val av distriktsombud delegerade årsmötet till styrelsen. 
 
§22 Övriga frågor. 
Marianne fick i uppdrag att sammankalla den nya styrelsen för att de ska 
kunna konstituera sig. 
En fråga om årsmötet ska utse en till ledamot eftersom ingen ordförande blev 
utsedd. Årsmötet tyckte inte detta. Styrelsen kan om de vill adjungera in en 
eller flera personer till mötena om något särskilt ska tas upp. T.ex. en från 
Hudik eftersom ingen från dem är representerade i styrelsen. 
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§23 Mötets avslutning. 
Årsmötesordförande tackade den avgående styrelsen för gott samarbete. 
Sedan tackade han även övriga för visat intresse samt förklarade årsmötet 
avslutat. 
 
 
 
 
Dag som ovan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne Melchior Ericson     Kjell Holmgren  
Vid protokollet      Ordförande på mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristina Olsson-Söderhäll    Östen Skarpfors 


