Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 17 september 2017,
Hotell Westerhavet Falkenberg
Närvarande 16 medlemmar
Delges: Samtliga klubbar
§ 1 Mötet öppnades av Christer Grähs som hälsade alla välkomna.
§ 2 Röstlängden fastställdes.
§ 3 Till ordförande vid årsmötet valdes Christer Grähs.
§ 4 Till sekreterare vid årsmötet valdes Henrik Johansson.
§ 5 Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Britt-Marie Warborn
och Ove Olsson.
§ 6 Årsmötet förklarade mötet behörigt utlyst.
§ 7 Dagordningen godkändes med viss justering.
§ 8 Christer Grähs föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017,
se bilaga.
Lennart Nordberg redogjorde för det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret samt budgeten
för 2016-2017. Utfallet blev totalt plus 287 kronor.
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga den till
handlingarna. Revisorernas berättelse föredrogs.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Lennart Nordberg föredrog distriktets verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017-2018,
budget 2017-2018 samt de förslagna spelavgifterna kostnadsersättningarna. Årsmötet beslöt
att höja ersättning för juniorsatsningar till 12 000 kronor. Se bilagor.
Årsmötet fastslog verksamhetsplan och budget för året 2017-2018.
§ 9 Till distriktsordförande för 2017-2018 valdes Svante Ahlberg, 1 år.
§ 10 Till styrelseledamöter på två år omvaldes 3 ordinarie ledamöter, 3 suppleanter
fastställdes.
Omval av ordinarie ledamöter; Christer Grähs, Malin Larsson och Stellan Pettersson, 2 år.
Omval suppleanter; Henrik Johansson och Lennart Löfberg, 1 år.

Nyval suppleant; Kenneth Hellström, 1 år.
§ 11 Till revisorer valdes Lasse Persson och Roger Wiklund och till revisorsuppleanter
Gunvor Bengtsson och Görel Upphoff, 1 år.
§ 12 Till valberedning valdes Britt-Marie Warborn, Roger Wiklund och Peter Krug. Roger
Wiklund är sammankallande.
§ 13 Christer Grähs föredrog tävlings-, utbildnings och aktivitetsprogrammet för
Hallandsbridgesförbund 2017-2018. Se bilaga.
Aktuellt tävlingsprogram finns på hemsidan. Christer Grähs presenterade distriktets
långsiktiga verksamhetsplan enligt bilaga.
Efter diskussion så beslöts att anta tävlings-, utbildnings och aktivitetsprogrammet för 20172018 samt den långsiktiga verksamhetsplanen.
Jan Malmström bad styrelsen fatta beslut om spelavgifter för juniorer. Styrelsen återkommer
med ett regelverk för detta. Årsmötet ger styrelsen i uppgift att utse en junioransvarig som kan
ta beslut i sådana här frågor. Roger redogjorde för SBF:s juniorfonder.
Årsavgiften föreslås oförändrad av styrelsen. Fastslogs av årsmötet
§ 14 Årets bridgehallänning.
Till åretsbridgehallänning utsåg Ove Olsson för sina förtjänstfulla insatser för att utveckla
bridgen i Falkenbergs bridgeklubb.
§ 15 Övriga frågor. Roger Wiklund påpekade att i HBF:s stadgar står det FSB, årsmötet
beslutade att se det som en redaktionell ändring att ändra till SBF på dessa ställen.
§ 16 Mötet avslutades av Christer Grähs.
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