
Protokoll fiirt vid JHBF:s årsmöte 2017-05-20

§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd

Beslutades att röstlängden fastställs vid behov.

§ 2 Godkännande av fiiredragningslista

F öredragningslistan godkändes.

§ 3 Val av mötesordftirande

Clas-Göran Persson valdes till mötets ordftirande.

§ 4 Val av mötessekreterare

Mia Breding valdes till mötets sekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän

Gunnar Elmroth ochAnette Nilsson valdes att justera årsmötets protokoll.

§ 6 Årsmtitets behöriga ut§sande

Kallelse tillårsmötet gick ut via nyhetsbrev på hemsidan ,OtO+-tZ.Detta godkåindes som behdrigt
utlysande.

§ 7 Verksamhetsberättelse och verksamhetsid6er

Clas-Göran läste upp verksamhetsberättelsen i korthet. En lista på id6er ftir niista verksamhetsår
lästes o ckså upp. Verksamhetsberättelsen godkåindes.

§ 8 Balansräkning och budgetliirslag

Clas-Göran läste upp balansriikningen och budgetftirslaget iftir 201712018 och detta godkiindes.

§ 9 Revisionsberättelse

Leif Trapp läste upp revisoremas berättelse och fiireslog ansvarsfrihet for styrelsen fiir kommande

verksamhetsår.

§ 1S Ånsvarsfrihet ftir styrelsen

Styretrsen bevilj ades ansvarsfrihet.

§ 11 Fastställande av styrelseersättningar

Nuvarande ersättning åir 8 000:- att fordelas samt 50:-/möte. Beslutades att det ska vara oftiråindrat.

5 t2 Årsavgift til distriktsfiirbundet

Nuvarande avgift åir S0:-/medlem. Beslutades att det ska vara oforiindrat.



§ 13 Jämtrallyt

Åtta utvlingar har spelats under säsongen och en ävling blev inställs. Avgiften har varit
15:-/spelare. Beslutades att det ska vara oftiråindrat.

§14 Gösta Wallins minnesfond

Det finns ftir niirvarande20 615:90 i fonden. Cirka I 000:- har inkommit i bidrag under året. Inga
ansökningar har kommit om bidrag från fonden. Balansråikningen redovisades och godkkåindes.

§ 15 F''astställande av arrangörer fiir DM-tävlingar

Veteraner Östersunds Dagbridgeklubb
Juniorer JHBF om det skulle bli någon tävling
Mixed JHBF
Damer Frösö BK
Par JHBF
Lag Storsjöbygdens BK
Individuellt Lite oklart. Åre/Duved iir intresserade. Målet iir en tävling i Hiirjedalen och en niira

Östersund.
Mixed lag JHBF. Tävlingen får DM-status fran och med nästa spelår.

§ 16 Övriga frågor

Hur ser klubbarna på det framtida behovet av brickläggning? Styrelsen fick i uppgift att utreda
detta.

Bridgeresultat i dagspressen. ÖP kommer ej att honorera skribenten hädanefter. Det ansågs dock
viktigt att synas och vi vill fortsätta ha resultat fran tävlingar i tidningen. Styrelsen fick i uppdrag att
hitta en lösning på frågan.

\_- § 17 Val av funktionärer

Valberedningens ftirslag lästes upp och antogs.

Ordftirande Clas-Göran Persson, omvalv Ledamöter Mia Breding, omval for2 äx

Olle Axne, omval for 2 är
Tomas Hörnfeldt, omval for 2 år
Kenneth Fredriksson, nyval for 2 år

Suppleanter Göran Kullberg, omval
Michael Rosön, nyval

Revisorer Åsa Axne, omval
Leif Trapp, omval

Revisorssupleanter Carina Hallkvist, omval
Yvonne Elg, omval



§ 18 Prisutdelning

Priser ftir l:a och 2:a-placeringar i distriktets DM-tävlingar delades ut.

Årsmötet avslutas

Årsmötet avslutades.

Mia Breding

ffi"tr*'
Anette Nilsson

Vid protokollet
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