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Protokoll fört vid årsmöte i Bridgeklubben S:t Erik den 21 oktober 2018 

 
§1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 

Peter Carlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Dagordningen fastställdes med ändringen att punkten två, Upprättande av och fastställande av 

röstlängd flyttades till efter val av justeringsmän. 

 

§2. Val av mötesordförande 

Peter Carlsson valdes till mötesordförande. 

 

§3. Val av mötessekreterare 

Rolf Molin valdes till mötessekreterare. 

 

§4. Prövning av mötets behöriga sammankallande 

Mötet befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning. 

 

§5. Val av två justeringsmän av mötesprotokollet samt val av rösträknare 

Eva Benkert och Mårten Hilding valdes att justera protokollet samt till rösträknare. 

 

§6. Upprättande av och fastställande av röstlängd 

62 röstberättigade medlemmar deltog på mötet, dessutom fanns fyra fullmakter inlämnade.   

 

§7. Föredragning av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för 

2017/2018 

Information lämnades om verksamheten samt om resultat- och balansräkning för 2017/2018. 

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes. 

 

§8.  Föredragande av revisorernas berättelse 

Klubbens revisor Ulf Johanssons från Finnhammars Revisionsbyrå kunde inte delta i stämma. 

I revisorns berättelse framgår att årsbokslutet ger en i alla avseenden rättvisande bild av 

klubbens finansiella ställning per den 30 juni 2018, och han rekommenderade ansvarsfrihet 

för styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018. 

 

§9. Föredragning av förvaltningsrevisorns berättelse 

Birgitta Nilsson, förvaltningsrevisor under verksamhetsåret, lämnade en rapport och framhöll 

att arbetet i styrelsen med verksamhetsansvariga, protokollens tillgänglighet på hemsidan 

samt övriga dialoger/forum ger en bild av öppenhet och dialog med medlemmarna. 

Förvaltningen har, enligt revisorn, skötts på ett tillförlitligt sätt. 

 

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017/2018 

Resultat och balansräkning fastställdes i befintligt skick. 

 
§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 2017/2018 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018. 

 

§12. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019/2020 

Styrelsen får mandat från stämman att fastställa medlemsavgiften för 2019/2020 i ett intervall 

mellan 170 och 230 kr. För närvarande uppgår medlemsavgiften till 180 kr. 
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§13. Fastställande av styrelsens arvodeskostnad, exklusive sociala avgifter för 

verksamhetsåret 2018/2019 

Mötet beslutade att styrelsens arvode förblir oförändrat, 200 000 kr exklusive sociala avgifter 

för verksamhetsåret 2018/2019. 

 

§14. Fastställande av verksamhetsplan för 2018/2019 

Information lämnades om verksamhetsplanen för 2018/2019. En medlem ställde frågor om 

renoveringen av klubbens toaletter och undrade varför denna fråga inte finns med i 

verksamhetsplanen. Klubben har för avsikt att renovera klubbens toaletter under juli/augusti 

2019. Arbetet infaller därmed under 2019/2020, vilket förklarar varför denna fråga inte 

återfinns i verksamhetsplanen. 

 

§15. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2018/2019 

Budget för verksamhetsåret 2018/2019 godkändes i föreslaget skick. 

 

§16. Ärende styrelsen önskar behandla på årsmötet  

Styrelsen vill göra en förändring av §21 i klubbens stadgar. Den nya lydelsen föreslås bli 

”Ordinarie årsmöte skall hållas en gång om året under oktober månad eller senast den 15 

november”. Med denna förändring har styrelsen större möjligheter att planera årsmötet, så att 

det inte krockar med större bridgeevenemang. 

Beslöts att stadgeändringen i enlighet med styrelsens förslag träder i kraft omedelbart. 

 

§17. Ärende förvaltningsrevisorn önskar behandla under årsmötet 

Inga ärenden fanns att behandla. 

 

§18. Föredragande av valberedningens förslag 

Anders Hellström föredrog valberedningens förslag. Valberedningens uppfattning är att 

klubbens styrelse på sikt bör reduceras. Då tävlingssidan är så viktig för klubben bör dock 

bantningen anstå tillsvidare. 

 
§19. Val av ordförande i Klubben 

Mårten Gustawsson valdes till ordförande på ett år. 

 

§20. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter 

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara tio, exkl. ordföranden. 

 

Ett år kvar av mandatperioden har styrelseledamöterna: 

Gunnar Andersson 

Åsa Gindin 

Börje Primér 

Daniel Gullberg 

 

Till styrelseledamöter för två år valdes: 

Yvonne Flodqvist, omval 

Rolf Molin, omval 

Caroline Tesch, omval 

Ann-Britt Carlén, omval 

Jonny Östberg, nyval 

Mattias Weiler, nyval (1 år) 

 



3 

 

 

§21. Val av revisor 

Till revisor för ett år omvaldes Ulf Johansson, Finnhammars Revisionsbyrå. Som 

revisorssuppleant för ett år omvaldes Krister Holmgren, Finnhammars Revisionsbyrå. 

 

§22. Val av förvaltningsrevisor  

Till förvaltningsrevisor omvaldes Birgitta Nilsson för ett år. 

 

§23. Val av valberedning 

Till valberedning för ett år omvaldes Anders Hellström, Eva Wiklander och Lars Nilsson. 

Valberedningen utser själv samman-kallande.  

 

§24. I stadgeenlig tid inkomna motioner (nio motioner) 

 
Motion 1 

Herman Törnblom föreslår att tilldelade varningar skall strykas efter avslutad säsong. 

Gunnar Andersson meddelade att styrelsen nyligen modifierat klubbens varningssystem.  En 

erinran stryks nu efter 12 månader och en varning efter 24 månader. Förändringen gjordes 

med anledning av den motion som Herman Törnblom lämnat. 

Mötet avslog motionen, dock med ett tillägg till styrelsens yttrande. 

 

Motion 2 och 3 

Herman Törnblom och Pär Ol-Mårs föreslår tvåbrickorsronder vid guldtävlingar. Efter interna 

diskussioner har styrelsen ändrat sin uppfattning och anser nu att tvåbrickorsronder ska 

tillämpas vid alla guldtävlingar. Beslutet är därmed i linje med de två motionärernas 

önskemål. 

 

Motion 4 

Herman Törnblom föreslår att tvåbrickorsronder införs i partävlingar både dag- och kvällstid.  

Stämman avslår motionen. Styrelsen framhåller dock att TK ska försöka hitta bra lösningar på 

de problem som finns med nuvarande ordning. 

 

Motion 5 

Ellis Wohlner föreslår att gratis kaffe skall tillfalla spelare som ”drabbas” vid blindrond. 

Stämman avslår motionen efter votering bland mötesdeltagarna. 

 

Motion 6 

Ellis Wohlner anser att gnisslande stolar skall bytas ut i den takt som klubbens ekonomi 

tillåter. 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att gnisslande stolar ska bytas ut. Det är viktigt att 

problem av denna art meddelas till TL omgående för åtgärd. 

 

Motion 7 

Ramón Sánchez-Lövy föreslår att ett ligalag som vill flytta en match skall senast en vecka 

efter det att spelschemat för säsongen skickats ut eller lagts ut på BK S:t Eriks hemsida, ha 

anmält detta till BK S:t Erik. I sådana fall skall de lag som berörs av flytten betala sina egna 

spelaravgifter. Inkommer en anmälan om flytt senare än en vecka står det lag som önskat 

matchflytten för såväl egna som motståndarlagets kostnader. 

Stämman bifaller motionen efter votering bland mötesdeltagarna 
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Motion 8 

Georg Toth föreslår att priser i kvällsligan och dagligan ska öka. 

Stämman avslår motionen. 

 

Motion 9 

Mårten Hilding föreslår att klubbens rökbur genast ska avvecklas. 

Stämman avslår motionen efter votering bland mötesdeltagarna.            

 

§25. Övriga ärenden (Rekommendationer till styrelsen) 

Lennart Rehle föreslog att följande policy vid hängda matcher skall gälla: Om en ligamatch 

hängs av ena laget för att det inte kan ställa upp med fyra spelare på ordinarie speldag åligger 

det lagen att enligt nuvarande regler komma överens om ny speldag. Om resultat meddelas 

tävlingsledningen inom 2 veckor betalas som om matchen spelats i laga tid. 

 

 

§26. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

……………………………  ………………………… 

Peter Carlsson, ordförande                     Rolf Molin, sekreterare 

 

 

 

Justeras:  

 

……………………………………          ……………………………… 

Eva Benkert    Mårten Hilding 

 

 


