
Protokoll fört vid årsmöte med Bridgeklubben Falkenberg,  

onsdagen den 4 september 2019 i klubblokalen, Söderbro center 
 

 

 §  1  Ordförande Kent Asplund öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 

 §  2  Närvarolista. Se bilaga 1. 

 

 §  3  Ordinarie ordförande utsågs att leda mötet med Lennart Nilsson som sekreterare. 

  

 §  4  Som justerare tillika rösträknare valdes Carl-Gustav Johansson och Lars-Bertil Andersson. 

 

 §  5  Utlysande av årsmötet godkändes. 

  

 §  6  Dagordningen godkändes med ett tillägg information från förbundet 

  

 §  7  Styrelsens verksamhetsberättelse genomlästes av medlemmarna och godkändes därefter. 

 

 §  7  Kassören Ove Olsson redogjorde för resultat- och balansrapporten  

       Han hade en väldigt positiv rapport att komma med. 

       Trots att vi renoverat lokalerna med c:a 50.000 kr gjorde vi ett plus.  

       Spelavgifterna ökade med c:a 20.000 kr 

       Se bilaga 2 o 3. Rapporten godkändes. 

 

 §  8  Revisor Bengt Andersson redogjorde för revisionsberättelsen. Som därefter godkändes. 

 

 §  9  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten 2018-19. 

 

 § 10  Mötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad 300 kronor nästa verksamhetsår 

        men om SBF, HBF höjer sina avgifter kan en justering göras.  

        260 kr går till förbundet och 40 kr till klubben. 

 

 § 11  Årsmötet beslöt att spelavgifterna på måndagar 30 kr (inga priser) övriga kvällar 40 kr  

       skall vara oförändrade 

         

 § 12  Styrelsearvodena förblir oförändrade 10.000 kronor kommande verksamhetsår  

       som fördelas inom styrelsen.  

       Detta blev årsmötets beslut. 

 

 § 13  Som ordförande 2019-20. Omvaldes Kent Asplund som tackade för förtroendet. 

 

 § 14  Som ledamöter för kommande två åren valdes Lars Warberg och Lennart Nilsson. 

   

 § 15  Som suppleanter omvaldes Ronny Karlsson och Bengt Appelqvist 

 

 § 16  Som revisorer omvaldes Bengt Andersson och Stig Olsson  

       med Uno Karsson som suppleant. 

 

 § 17  Som valberedning inför nästa stämma valdes Leif Geremyr och Kenneth Johansson  

       med Kennet Johansson som sammankallande.  



 

   § 18  Mötet uppdrog åt styrelsen att själva utse representant i Hallands Bridgeförbunds årsmöte. 

         I år blir det Kent Asplund och Ove Olsson. 

 

 § 19  Godkännande av nya stadgar. Ordf. Kent Asplund redogjorde för dessa som därefter godkändes. 

 

 § 20  Inga motioner hade inkommit till årsmötet.  

 

 § 21  Övriga frågor.  

       Lars Warberg redogjorde för informationen på förbundets hemsida. Det råder en viss turbulens vad 

       gäller styrelse och enkäter som vi svarat på. Rapporten godkändes. 

 

       Ove Olsson tog upp frågan om att tävlingsledaren skall slippa betala spelavgiften.  

       Detta blev årsmötets beslut.  

       

       Leif Geremyr kom med ett förslag om att vi skall anordna klubbens vår- och höstsilvertävling.  

       Han kom också med ett förlag om att vi skall installera en AC. 

       Styrelsen fick i uppdrag att handha detta. 

 

       Kennet Johansson kom med ett förlag om att höja prispengarna till segrarna till 200 kr.  

       Styrelsen fick i uppdrag att handha detta också. 

 

      Ordf. Kent Asplund utdelade förtjänsttecken i silver och diplom till Ove Olsson och Lennart Nilsson 

      för deras mångåriga arbete i styrelsen 

 

§ 22  Ordföraren avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

 

       Vid protokollet 

 

 

 

 

       Lennart Nilsson 

 

                                  

       Justeras och bevittnas                   Ordf. Kent Asplund   

 

 

 

 

       Carl-Gustav Johansson                     Lars-Bertil Andersson 

 

  


