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Protokoll fört vid Värmland-Dals Bridgeförbunds Vårårsmöte 2014-05-24 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat av VDB:s ordförande Mikael Göransson 

 
2. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd 

Upprop och inlämnade fullmakter gav följande röstlängd: 

Klubb, antal röster Klubb, antal röster Klubb, antal röster Klubb, antal röster 

Arvika BS,  3 Billeruds BK, 2 BK Skogsstjärnan, 1 Hammarö BK, 2 

Karlstad BK, 4 Solstabridgen, 4 Torsby BK, 1 Åmåls BS, 3 

             
3. Föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 
 

4. Val av ordförande vid mötet. 
Suzanne Lemborn valdes till mötesordförande enligt valberedningens förslag. 
 

5. Val av sekreterare vid mötet. 
Torbjörn Askernäs valdes till mötessekreterare enligt valberedningens förslag. 
 

6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll 
Inger Mörk och Lennart Lindqvist valdes till justeringsmän. 
 

7. Mötets behöriga utlysande 
Ingrid Skoglund meddelade att mail skickat ut till medlemmarna för över två veckor sedan samt att 
kallelse legat ute i Spader under samma tid varför mötets utlysande godkändes. 
 

8. I stadgeenlig tid inkomna motioner 
Inga motioner fanns att behandla. 
 

9. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet. 
Ingrid Skoglund gick igenom styrelsens förslag om hantering av bordsavgifter vid SM-finaler. Se 
bilaga 1. Torbjörn Askernäs ställde fråga om denna rutin betydde att spelare, som kvalar in till SM-
finaler vid tävling som VDB inte arrangerat, blir helt utan subvention gällande bordsavgifter vid SM. 
Ingrid bekräftade att så var fallet. Omröstning gav att styrelsens förslag godkändes utan ändringar 
eller förbehåll.   
 

10. Sanktions- och medlemsavgifter för 2014-2015 samt minsta avgift per ansluten förening. 
Styrelsens förslag till avgifter godkändes, se bilaga 2. 

 
11. Förslag till startavgifter för kommande säsongs DM-tävlingar samt Allsvenskan div IV. 

Kassören, Ingrid Skoglund, gick igenom styrelsens förslag till avgifter, se bilaga 2. Avgiftshöjningarna 
var reserverade för att täcka reskostnadsfördelning samt VDB:s egen verksamhet. 
Pontus Karlsson och Håkan Schullström förde fram synpunkter på VDB:s reskostnadsfördelning där 
man menade på att denna ersättning måste betalas ut för varje speldag i respektive arrangemang 
och inte som i dagsläget där man bara får en dags reskostnadsersättning vid 
flerdagarsarrangemang. De föreslog att mötet skulle besluta om detta.  
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En hel del diskussioner följde varvid det påtalades att styrelsen borde göra en ny budget gällande 
avgifterna om mötet tog något beslut som ej var förenligt med styrelsens avgiftsförslag. 
Sture Arnesson föreslog att hela frågan skulle hänskjutas till styreslen och att ett nytt avgiftsförslag 
skulle presenteras på Höstårsmötet. 
Detta gjorde att det nu fanns 4 förslag att ta ställning till. Första frågan var om styrelsens förslag 
skulle gälla oavsett vad som beslutades om reskostnadsfördelningen eller om styrelsen skulle ta 
fram ett nytt förslag efter beslut om reskostnadsfördelningen. 
Omröstning gav 5 röster för att styrelsens förslag skulle gälla och 15 röster för att styrelsen tar fram 
ett nytt förslag med hänsyn taget till vad som beslutades om reskostnadsfördelningen nedan.  
 Anders Ljung föreslog nu att styrelsens förslag (förslag A) skulle ställas först mot Pontus/Håkans 
förslag (förslag B) och sedan mot Stures förslag (förslag C) och därefter skulle de två vinnande 
förslagen ställas mot varandra. 
Efter att Torbjörn Askernäs påtalat att det var röstlängden som gällde och skulle följas gjordes 
omröstning enligt nedan. 
 
Resultat av omröstningarna: 

Förslag A, för - Förslag C, för  Förslag A, för -  Förslag B, för 

Arvika BS, 3 röster  Billerud, 2    Arvika, 3 

  Skogsstjärnan, 1    Billerud, 2 

  Karlstad, 4    Skogsstjärnan, 1 

  Solstabridgen, 4    Karlstad, 4 

  Torsby, 1    Solstabridgen, 4 

  Åmål, 3    Torsby, 1 

      Åmål, 3 

Hammarö lade ned sina röster  Hammarö lade ned sina röster 

Summa:  3  Summa: 15  Summa:  0  Summa: 18 

 
Då styrelsens förslag förlorade omröstningen mot både förslag B och förslag C ställdes nu dessa två 
förslag mot varandra med följande resultat: 

Förslag C, för - Förslag B, för 

Skogsstjärnan, 1  Arvika BS, 3 röster 

Hammarö, 2  Billerud, 2 

Karlstad, 4   Solstabridgen, 4 

Torsby, 1  Torsby, 1 

  Åmål, 3 

Summa:  8  Summa: 12 

 

Mötets beslut blev alltså att: 

 Reskostnadsfördelning ska betalas ut för varje dag vid flerdagarsarrangemang. 

 Styrelsen ser över avgiftsförslaget i enlighet med ovanstående och presenterar ett nytt 

förslag på Höstårsmötet. 

12. Arvoden till nästa räkenskapsår. 
Styrelsens förslag till arvoden, se bilaga 3, godkändes i sin helhet. 
 

13. Förslag om kommande tävlingsprogram för kommande år 
Styrelsens förslag till Spelprogram, se bilaga 4, diskuterades kort. Lennart Abrahamsson meddelade 
att BK Tre Sang återbildats och att de tar över silvertävlingen den 6/9 då tävlingen ursprungligen 
hette Torbjörn Nerlunds Minne.  
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Åmål meddelade att de kan ta hand om DM Damer den 12/10 och Raffe Byström, meddelade att 
det var mycket tveksamt om Hammarö kommer att arrangera mellandagsbarometern.  
Mikael Göransson meddelade att Rallytävling 29/11 kan arrangeras om intresserad klubb finns. 
 

14. Övriga ärenden. 
a. Urban Mentzner ställde fråga om subvention av anmälningsavgift till SM då han och Kent 

Rörqvist preliminärt ej kom med till semifinal I SM Par Open men vid slutlig 
finalplatsfördelning ändå kom med. Inger Skoglund meddelade att all sådana ersättningar 
betalades ut, i år, med grund i den preliminära listan enligt tidigare årsmötesbeslut. 

b. Pontus Karlsson tog upp fråga om lokaler som används vid Allsvenskan och DM-tävlingar. 
Han menade på att Karlstad BK:s lokal är alldeles för trång och varm och han menade på att 
VDB skulle ta tag i frågan. Lars Markusson påtalade att VDB inte har något med Allsvenskan 
att göra, annat än div IV, och att det är Sveriges Bridgeförbund som lägger ut Allsvenskans 
på klubbarna. I samband med detta påtalades också att det är en prisskillnad mellan 
lokalerna då Karlstad BK och VDB har ett avtal som gör att avgiften där är 10,- per spelare 
men 20,- i övriga lokaler. 

 
15. Val av ordförande i VDB, tillika styrelsens ordförande. 

June Sandberg meddelade, som representant för valberedningen, att Mikael Göransson nu frånsagt 
sig omval varför valberedningen inte lyckats få fram någon ny kandidat. 
Beslutades att valberedningen söker vidare och ärendet tas upp på nytt vid Höstårsmötet. 

 
16. Val av kassör. 

Håkan Schullström valdes till kassör i enlighet med valberedningens förslag. 
 

17. Val av övriga styrelseledamöter. 
June Sandberg meddelade att det var 2 ordinarie ledamöter som skulle väljas på 2 år samt ett 
fyllnadsval på ett år efterson Anton Lönqvist flyttat till Göteborg och lämnat en plats öppen. 
Beslutades att välja Birgitta Frödin och Mikael Lemborn till ordinarie ledamöter på 2 år samt att vid 
fyllnadsvalet välja Ingrid Skoglund på ett år. Allt i enlighet med valberedningens förslag. 

 
18. Val av 2 styrelsesuppleanter utan angivande av inbördes ordning. 

Beslutades att, enligt valberedningens förslag, välja Sture Arnesson och Tobias Hanisch till 
styrelsesuppleanter på en tid av 1 år. 

 
19. Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter. 

Göran Andersson och Roland Dahlman valdes till revisorer och Anders Darle och May-Lis Lindblom 
valdes till revisorssuppleanter, alla för en tid av ett år och i enlighet med valberedningens förslag. 

 
20. Mötets avslutande 

Suzanne Lemborn överlämnade till Mikael Göransson vilken tackade för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
_________________________  ______________________________ 
Torbjörn Askernäs   Suzanne Lemborn 

 
Justeras:   Justeras: 
 
_________________________  ______________________________ 
Inger Mörk   Lennart Lindqvist 


