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 PROTOKOLL 

Protokoll fört vid Årsmöte Karlstad Bridgeklubb torsdagen den 30 september 2010 

 

1. Val av mötesordförande 

Till ordförande för mötet valdes Freddy Lund. 

 

2. Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Ola Lindholm. 

 

3. Val av 2 justerare tillika rösträknare 

Björn Widén och Suzanne Larsson valdes till justerare. 

 

4. Mötets behöriga utlysande 

Mötets behöriga utlysande godkändes. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

 

6. Förenings- och förbundsavgifter för det kommande verksamhetsåret 

Avgifterna är för närvarande 60kr till klubben och 290kr till förbundet vilket ger 

en årsavgift på 350kr. Beslutades att det ska vara oförändrat. 

 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen finns bifogat och ska kompletteras med resultat ifrån 

allsvenskan innan den arkiveras. 
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8. Revisorernas berättelse 

Saknades på årsmötet. 

 

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gånga verksamhetsåret 

Denna punkt kunde inte behandlas under mötet eftersom revisorernas berättelse 

saknades. Medlemmarna kommer att bli kallade till extra årsmöte när 

revisionsberättelsen är klar för att behandla denna punkt. 

 

 

10. Fastställande av budget 

Budgeten är satt utifrån föregående år och det förväntas inte vara några 

förändringar. 

 

 

11. Val av ordförande (1år) 

Omval av Catarina Midskog. 

 

 

12. Val av kassör (2år) 

Denna punkt ströks, kassör sitter 1år till. 

 

 

13. Val av styrelseledamot/ledamöter (2år) 

Omval av Ola Lindholm och Leif Öhrn. 

 

 

14. Val av suppleant (1år) 

Denna punkt ströks, punkten har tagits bort ur stadgarna. 

 

 

15. Val av två revisorer, samt ersättare (1år) 

Denna punkt kommer att behandlas på det extra årsmötet som även kommer att 

behandla revisionsberättelsen och styrelsens ansvarsfrihet. 

 

 

16. Val av valberedning, minst två personer (1år) 

Till valberedning valdes Sven-Olof Carlsson och Suzanne Larsson. 
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17. Frågor som styrelsen önskar behandla 

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka och jobba med att hitta en annan spellokal. 

Torbjörn Askernäs och Freddy Lund valdes till representanter för KBK i alliansen. 

Janne Lööv valdes som representant för KBK på Alliansens årsmöte. 

 

 

18. Övriga frågor 

KBK stödjer inte förslag om att utesluta Skogstjärnan ur Alliansen. 

KBK kommer att rösta nej på förslaget om att största klubb i Alliansen ska vara 

ordförande. 

KBK har valt att tillsätta en tävlingskommitté på 1 år bestående av Suzanne 

Larsson, Torbjörn Askernäs och Leif Öhrn. Deras huvudsakliga uppgift kommer bli 

att sköta tävlingsverksamheten på måndagar och att upprätta ett spelprogram för 

verksamhetsåret. 

 

 

Vid protokollet: 

    

 

___________________   

Ola Lindholm    

 

 

 

Justeras: 

 

 

___________________  __________________ 

Björn Widén   Suzanne Larsson  


