
Föredragningslista vid årsmöte med JHBF
Tidpunkt: 2019-05-11, i pausen på Ingrid Roths vandringspris
Plats: Bridgelokaleno Skiftesvägen 3, Östersund

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av ft)rdragningslistan

3 Val av ordörande samt sekreterare ftir årsmötet

4 Val av två justeringsmän att jämte ordftirande justera protokollet

5 Årsmötets behöriga utlysande

6 Föredragande av verksamhetsberättelse

7 Föredragande av ekonomisk redovisning 201812019, resultat och balansräkning

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet fdr styrelsen

10 Budgetft)rslagftrverksamhetsåret201912020

11 Gösta Wallins minnesfond

12 Styrelseersättningar, nuvarande 8 000 kr att ftirdela samt 50 kr/möte

13 Årsavgift till distriktsft)rbundet, nuvarande 50 kr/medlem

14 Jiimtrally

15 Eventuella motioner

16 Val av ordftirande i JHBF ftir 1 år

17 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

18 Val av revisorer samt revisorssuppleanter

19 Val av valberedning, två ledamöter

20 Övriga frågor/ärenden

2l Prisutdelning för DM-tävlingar 2018-2019

22 Årsmötet avslutas



Protokoll fiirt vid årsmöte med JHBF
Tidpunkt: 2019-05-11, i pausen på Ingrid Roths vandringspris
Plats: Bridgetokalen, Skiftesvägen 3, Östersund

$ 1 Mötets öppnande
Mia Breding hälsade alla välkomna till distriktsftirbundets årsmöte och ftirklarade
mötet öppnat.

S2 Godkrinnandeavföredragningslistan
Förslaget på ft)redragningslista ftjr årsmötet godkiindes.

$' 3 Val uv ordfi)rande samt sekreterare för årsmötet
Till ordftirande valdes Mia Breding samt till sekreterare Kerureth Fredriksson

S 4 Val av justeringsmön att jtimte ordförande justera årsmötesprotokollet
Beslöts att utse Jan-Erik Jonsson och Göran Kullberg som justeringsmän

$ 5 Årsmötets behöriga utlysande
På distriktsförbundets hemsida i BIT 190331 informerades om tidpunkt ft)r årsmötet.
Därmed ansågs årsmötet var behörigt utlyst.

$ 6 Föredragande av verksamhetsberöttelse
Kenneth Fredriksson dro g kortfattat innehållet i verksamhetsberättel sen.
Konstaterades att deltagandet i DM-tävlingar blir allt ftirre ftirutom DM-damer.
För forsta gången blev DM-Veteraner inställt då endast 5 par anmälde sig. Möjligheter
med annat upplägg diskuterade och uppdrogs åt styrelsen att utreda. Även på DM-lag
kval blev det en stor minskning som skapade problem med arrangemanget av finalen.
Reglerna lor DM-lag far ses över av nya styrelsen samt ftrslag på åtgärder för att göra
DM-tävlingarna mera populiira.

Årsmötet godkiinde verksamhetsberättelsen.

S 7 Föredragande av ekonomisk redovisning 2018/2019
Bo Jonsson redovisade utfallet på resultat och balansräkning ft)r verksamhetsaret.
Utfallet efter avskrivningskostnaden blev ett underskott på 7 580 kr. Balansräkningen
är diirefter 74 803 k.

Årsmötet godkiinde den ekonomiska redovisningen.

$ 8 Revisionsbertittelse
Leif Trapp redovisade från arbetet med revisionen. Det iir svårt att ftilja upp intäktema
från tävlingar i samband med att swish har inftirts. För att underlätta redovisning och
arbetet med revisionen har revisorema tagit fram en instruktion om önskat sätt med
redovisningen från tävlingar



Vidare påpekades vikten av att kommande verksamhetsår inte får gå med underskott
med tanke pä att dyra investeringar i form av fornyad utrustning for brickläggning mm
kommer att finnas inom några år. Styrelsen får därftir i uppdrag att se över kostnader
och intåikter flor att utesluta risken ftir ett underskott.

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet ft)r det gångna verksamhetsåret.

$ 9 Fråga om ansvarsfrihetför styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret.

S 10 Budgetförslag för verksamhetsåret 2019/2020
Bo Jonsson foredrog budgetft)rslaget ft)r kommande verksamhetsar vilket innebar en
budget i balans. Årsmötet godkiinde budgetförslaget.

$ 11 Gösta lYallins minnedond
Bo Jonsson redogjorde ftir Gösta Wallins Minnesfond som avser juniorsatsningar.
Fonden har inte haft några kostnader under året, Intäkterna har ökat med 2 400 kr och
behållningen på fonden är 18 436 kr.
En fråga som ställdes var vilket bankgiro nummer har Gösta Wallins minnesfond.
Beslöts att lägga in uppgiften på distriktsft)rbundets hemsida.

Pemilla Näs informerade om att en ansökan kommer att göras ftir bidrag till Alexander
Sandins medverkan i Öppna JVM par som spelas i Kroatien 20-29 augusti 2019.

S 12 Styrelseersrittningar
Ersättningen till styrelsen har varit 8 000 kr i fast arvode samt 50 kr per möte till
n?irvarande styrelsemedlemar. Styrelsen ft)reslår oför?indrad ersättning vilket
godkändes av årsmötet.

$ 13 Årsavgift till distriktsförbundet
Årsavgiften har varit 50 kr/medlem och styrelsens ftirslag var oft)riindrat belopp.
Årsmötet fastställde årsavgiften till 50 kr.

Samtidigt informerades om att Svensk Bridge kommer att höja sin avgift med 50 kr.
En enkät har också skickats ut till distrikten om eventuella satsningar framöver som
kommer att innebär en ytterligare höjning.

S 14 Jiimtrallyt
Under året har 9 deltavlingar genomftrts. Glädjande nog med en ny silvertävling
arrangerad av Sydjämten. Klubbar som inte har någon silvertävling uppmanades att
fundera på om det skulle vara möjligt till kommande säsong. Beslöts att fortsätta med
Jåimtrally i likhet med tidigare år.

$ 15 Arrangörerför DM-tiivlingar
Enligt Svenska Bridgelorbundets regler skall DM-tävlingar arrangeras av
distriktsftrbunden. Drirftir kommer alla DM-tävlingar att redovisas av distriktet.
Klubbarna får dock giirna vara behjälpliga med affangemang och spelplatser.
Information om detta kommer på JHBF:s hemsida i BIT.



S 16 Motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet

S 17 Val av ordförandeför I år
Beslöts att välja Mia Breding till ordftirande för kommande verksamhetsår

$ 18 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Beslöts att som styrelseledamot välja

Kvar sedan ftiregående årsmöte då vald pä2 är
Ingrid Roth
Bo Jonsson
Magnus Mattsson

Beslöts att som styrelsesuppleant välja
Kjell Starlander omval på 1 år
Olle Axne nyval på I år

S 19 Val av revisorer samt revisorssuppleanter
Beslöts att som revisorer välja

Mona Nyberg
Tomas Hcirnfeldt
Kenneth Fredriksson
Göran Kullberg

Leif Trapp
Åsa Axne

Carina Hallkvist
Yvonne Elg

S 20 Val uv valberedning
Beslöts att till valberedning utse
Jöns Johansson
Kennet Nilsson

omval pä2 är
omval pä2 tr
omval pä2 är
nyval pä2 åu

omval på 1 år
ornval på 1 ar

omval på 1 ar
omval på 1 år

omval på 1 ar
omval på 1 år

Beslöts att som revisorssuppleanter välja

S 21 Ovrigafrågor/rirenden
Distriktsftjrbundet och klubbarna har under de senaste åren gått in med ersättning till
skribenten ftir att få bridgeresultaten publicerade i media. Beslöts att fortsätta med
samma upplägg för kommande verksamhetsår.

Distriktslorbundet kommer att anordna sommarbridge även detta år. Tidigare har
styrelsen ställt upp med att vara jourspelare under dessa tävlingar. För denna sommar
har styrelsen meddelat att man inte avser att vara jourspelare.

Synpunkter framlordes att systemet med jourspelare bör finnas som tidigare. Beslöts
att ändra beslutet till att jourspelare skall finnas men att dessa får utses via en lista där
intresserade anmäler sig ftir uppdraget.



S 22 Prisutdelningar för DM-tiivlingar 2018/2019
Mia Breding och Bo Jonsson överliimnade plaketter till DM-mästarna samt vice DM-
mästarna fcir det gångna tävlingsaret.

S 23 Årsmötet avslutades
Ordft)randen tackade arsmötesdeltagarna och ftrklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Kenneth Fredriksson
sekreterare

lr
d,ha äWcug
Mia Breding iJ
ordftirande

Göran Kullberg

Justeras


