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Hässleholms bridgeklubb 
 
 

Protokoll fört vid Hässleholms bridgeklubbs Årsmöte 2017 

 

Datum 2017-10-05 

Tid  17.30 – 18.00 

Plats  Senioren 

 
 §   1  Lars Jarskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
  Föredragningslistan godkändes. 
 
§   2  Lars Jarskog valdes till ordförande för årsmötet. 
 
§   3  Eva Berlin valdes till sekreterare för årsmötet. 
 
§   4  Lars-Åke Nilsson och EvaLena Nilsson valdes att jämte ordföranden  
  justera protokollet. 
 
§   5  Kallelse och mötets behöriga utlysande på hemsidan  och på klubbens 
            anslagstavla godkändes. 
 
§   6  Verksamhetsberättelsen distribueras senare och sättes upp på  
  anslagstavlan. 
 
§   7  Revisionsberättelsen föredrogs av Anna-Lena Melin Linder och  
  godkändes utan anmärkning. 
 
§   8  Ulf Råvik föredrog kassarapporten. Resultat ett minus på  
  10.886:-, beroende på färre tävlingsdeltagare än tidigare.   
  Stöttning av SM/DM blev högre än beräknat.  Minusresultatet   
  överfördes till nya räkenskapsåret. Total kassa 11.864:50. 
 
§   9  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 10  Lars Jarskog valdes till ordförande för 1 år. 
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§ 11  Val av styrelseledamöter. Jan-Erik Eriksson, Magnus Widarsson  
  ordinarie ledamöter och suppleant EvaLena Nilsson kvarstår 1 år. Nyval 
  ordinarie ledamot Jan Nilsson valdes på 2 år och som suppleant Inger 
  Adregård nyval 2 år. Ordinarie ledamöter Gert Fors fyllnadsval 1 år,  
  Marianne Skovsted och Stig Åkesson omval 2 år. 
 
§ 12  Val av revisorer. Jan-Erik Larsson nyval 1 år och Anna-Lena Melin Linder  
  nyval 2 år. Revisorsuppleant Göran Stjärnfeldt nyval 1 år. 
 
§ 13  Val av valberedning. Mona Mattsson, Lisbeth Rosendahl och Natale  
  Bellan omval 1 år. Mona Mattson valdes som sammankallande. 
 
§ 14  Ulf Råvik föreslog nollbudget för året 2017 – 2018. Mötet godkände 

  förslaget. 
 
§15  Årsavgifter för medlemsskap fastställdes till oförändrat 50 kr per år. 
 
§ 16  Spelavgifter oförändrad 30 kr per speltillfälle. När match spelas erlägges 
  halv avgift per spelare. Mötet godkände förslaget. 
 
§ 17  Inga motioner hade inkommit. 
 
§ 18  Lars Jarskog och Kenneth Österberg har startat en nybörjarkurs med 21 
  deltagare. Ulla-Britt Johansson påtalade kaffelistan som fungerar dåligt. 
  Kristina Kristell påtalade kunskapen avseende hjärtstarten som finns på 
  senioren. Jan-Erik Eriksson påtalade att alla skulle uppmärksamma listan 
  på garant. Ulf Råvik, Bo Wahlgren och Åke Kärvegård  som på egen  
  begäran avgått ur styrelsen avtackades för sin insatser.  
 
§ 19  Lars Jarskog tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
 
 
 
…………………………………………    …………………………………………….. 
Eva Berlin / sekreterare     Lars Jarskog / ordföranden 

 
Justeras: 
 
……………………………………………    …………………………………………….. 
Lars-Åke Nilsson      EvaLena Nilsson 



 


