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Protokoll fört vid årsmöte i Bridgeklubben S:t Erik den 1 november 2020 

§1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 
Mårten Gustawsson 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 
Ellis Wohlner och Pär Ol-Mårs valdes att justera protokollet samt till rösträknare. 

§6. Upprättande av och fastställande av röstlängd 
52 röstberättigade medlemmar deltog på mötet, dessutom fanns 4 fullmakter inlämnade.   

§7. Föredragning av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för 
2019/2020 
Mårten Gustawsson lämnade information om klubbens verksamhet under 2019/2020 samt om 
resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Ellis Wohlner redogjorde på denna punkt för 
sina kontakter med Kulturutskottet för att säkerställa att organisationer och verksamheter, som 
inte omfattas av något stöd, faller mellan stolarna. Hans kontakter kan ha medverkat till att 
ideella föreningar i det slutliga förslaget fick ta del av omställningsstödet till företag. 
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes. I bilaga finns ett skriftligt 
uttalande från Ellis Wohlner i denna fråga. 

§8.  Föredragande av revisorernas berättelse 
Klubbens revisor Ulf Johansson från Finnhammars Revisionsbyrå deltog inte i stämman av 
besparingsskäl. I revisorns berättelse framgår att årsbokslutet ger en i alla avseenden 
rättvisande bild av klubbens finansiella ställning per den 30 juni 2020, och han 
rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019/2020. 

§9. Föredragning av förvaltningsrevisorns berättelse 
Birgitta Nilsson, förvaltningsrevisor under verksamhetsåret, framför i sin rapport att de 
extraordinära förhållanden som pandemin medfört har ställt stora krav på styrelsen. Den har 
agerat ansvarsfullt, anpassat verksamheten, arbetat för att begränsa de ekonomiska 
konsekvenserna för verksamheten och i slutet av verksamhetsåret även, i begränsad 
omfattning, kunnat erbjuda ”corona-säkert” spel. 
Hennes uppfattning är att förvaltningen av Bridgeklubben S:t Erik sköts på ett tillförlitligt 
sätt. 
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§10 Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019/2020 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning i befintligt skick. 

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 2019/2020 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020. 

§12. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021/2022 
Styrelsen har mandat från stämman att fastställa medlemsavgiften för 2021/2022 i ett intervall 
mellan 170 och 230 kr. För närvarande uppgår medlemsavgiften till 180 kr. 

§13. Fastställande av verksamhetsplan för 2020/2021 
Mårten Gustawsson informerade om verksamhetsplanen för 2020/2021. I samband med detta 
framkom att klubbens ekonomi är ”säkrad” fram till hösten 2021. Flera medlemmar kom med 
tips om hur klubben kan få ekonomiskt bistånd från olika organisationer. Det framhölls att 
klubben kan söka EU-bidrag, söka bidrag från Allmänna Arvsfonden samt pensionärsbidrag 
från Stockholms stad. Mårten Gustawsson tackade för förslagen och vill gärna ha mer 
information till styrelsen per mejl. 

§14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020/2021 
Budget för verksamhetsåret 2020/2021 godkändes i föreslaget skick. 

§15. Ärende styrelsen önskar behandla på årsmötet  
Inga ärenden fanns att behandla. 

§16. Ärende förvaltningsrevisorn önskar behandla på årsmötet 
Inga ärenden fanns att behandla. 

§17. Föredragande av valberedningens förslag 
Anders Hellström föredrog valberedningens förslag. Valberedningens uppfattning är att 
klubbens styrelse bör bestå av nio ledamöter samt ordförande.  

§18. Val av ordförande i klubben 
Mårten Gustawsson valdes till ordförande för ett år. 

§19. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter 
Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara nio, exkl. ordföranden. 

Ett år kvar av mandatperioden har styrelseledamöterna: 
Gunnar Andersson  (2019/20 avtalsansvarig och ordf. i disciplinnämnden) 
Åsa Gindin  (2019/20 kassör och vice ordförande)  
Börje Primér  (2019/20 lokalansvarig) 
Mattias Weiler (2019/20 tävlingsansvarig) 

Till styrelseledamöter för två år valdes: 
Yvonne Flodqvist, omval (2019/20 medlems- och brickläggningsansvarig) 
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Rolf Molin, omval (2019/20 utbildningsansvarig) 
Caroline Tesch, omval (2019/20 säkerhetsansvarig) 
Ann-Britt Carlén, omval (2019/20 sekreterare) 
Jonny Östberg, omval (2019/20 junior- och IT-ansvarig/tävlingsansvarig) 

§20. Fastställande av styrelsens arvodeskostnad, exklusive sociala avgifter för 
verksamhetsåret 2020/2021 
Mötet beslutade att styrelsens arvode förblir oförändrat, 200 000 kr exklusive sociala avgifter 
för verksamhetsåret 2020/2021. 

§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 valdes Lars Nilsson, Åsa Trollborg och Henrik Almkvist. Lars 
Nilsson utses till sammankallande.  

§24. I stadgeenlig tid inkomna motioner (en motion)  
Louise Hallqvist föreslår att brickor i ligaspelet dupliceras på samma sätt som i 
sensommarligan och att givsamlingar kommer ut efter varje omgång, gärna som IAF. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. Lagda brickor i ligan skulle bli kostsamt och medföra 
praktiska problem. Självfallet är styrelsen medveten om det positiva med att se givarna efter 
en ligamatch. Fyra problem med lagda brickor finns och kan sammanfattas enligt nedan: 

• Man måste invänta de långsammaste spelarna innan gemensam start av andra halvlek, 
• Risken för överhörning är betydande, 
• Ökade kostnader för brickläggning med ca 400 000 kr/år samt 
• En ytterligare TL kommer att behövas 

Stämman avslog motionen. 

§25. Övriga ärenden (Rekommendationer till styrelsen) 
Inga ärenden fanns att behandla. 

§26. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

……………………………  ………………………… 
Peter Carlsson, ordförande                     Rolf Molin, sekreterare 
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Justeras:  

……………………………………          ……………………………… 
Ellis Wohlner     Pär Ol-Mårs  

Skriftligt uttalande från Ellis Wohlner gällande § 7 

Mårten och styrelsen har gjort ett utmärkt arbete under pandemin för att rädda vår 
verksamhet! Det ska understrykas, i synnerhet när jag känner mig tvungen att påpeka en viss 
brist i arbetet. 
Att ministern med ansvar för idrottsfrågor, Amanda Lind, inte svarade på klubbens öppna 
brev är naturligtvis förkastligt, men ger inte fog för påståendet att ”… regeringen inte verkar 
respektera sina medborgare överdrivet mycket.”  
Till beskrivningen i Verksamhetsberättelsen kan tilläggas följande. Så snart jag fick kopian på 
det öppna brevet tog jag kontakt med en riksdagsledamot jag känner som sitter i riksdagens 
kulturutskott (har såväl idrott som kultur). På en månad skrev vi inte mindre än 11 e-mejl till 
varandra. Jag rapporterade av hela tiden till Mårten och framförde flera gånger vad jag fick 
reda på av riksdagsledamoten; hen framförde till departementet att ”man måste se över 
verksamheter och organisationer som inte omfattas av några stöd då dessa faller mellan 
stolarna och har lyft ert perspektiv:” Vidare skrev hen att klubben själv ”måste ta kontakt med 
myndigheterna … för att få stöd.” Tyvärr var Mårten inte villig att ta den kontakt ty ingen 
hade svarat på det öppna brevet! 
Det är en trevlig tanke att kanske mina ansträngningar med hjälpen av riksdagsledamoten jag 
känner också bidrog till den reviderade utformningen av omställningsstödet.  

Ellis Wohlner, vid BK S:t Eriks årsmöte den 1 november 2020   


