
Protokoll fört vid Härnö BS årsmöte för verksamhetsåret 2014/2015  

den 22 september 2015. 
 

 
 

 

§1 Mötet öppnas Ordf. Anders Lundgren hälsade alla välkomna och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§2 Val av ordf. för mötet    Valdes Sven-Arne Staflund att leda dagens förhandlingar. 

 

§3 Val av sekr. för mötet  Utsågs Ove Bylund att skriva dagens protokoll. 

 

§4 Dagordning   Beslutades att godkänna dagordningen. 

 

§5 Justeringsmän  Valdes Gerd Nymark och Nicke Wedin. 

 

§6 Mötets utlysande  Beslutades att mötet var behörigen utlyst. 

 

§7 Ekonomisk berättelse  Föredrogs muntligt av styrelsen och den framlagda Resultat-  

och Balansräkningen godkändes. 

 

§8 Verksamhetsberättelse   Föredrogs och godkändes. 

 

§9 Revisionsberättelse  Föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§10 Ansvarsfrihet  Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  

   verksamhetsåret. 

 

§11 Avgifter  Styrelsen har sänt ut ett förslag och mötet beslutade anta förslaget 

enligt följande 

 

ERSÄTTNING STARTAVGIFTER 

a) Klubben betalar startavgift för en DM-tävling under verksamhetsåret (VÅ) 

b) Klubben betalar startavgift för allsvenskan. 

c) Klubben betalar startavgift för SM-finaler. 

1) Spelare kan under VÅ erhålla max 3 startavgifter enligt ovan (a+b+c) varav högst en 

DM-tävling. 

 Varje spelare skall själv lämna ”räkning” till kassören för erhållande av ersättning. 

2) Bordsavgift betalas inte av klubben. 

3) För att erhålla startavgift skall spelare delta i minst 10 ordinarie kvällstävlingar/VÅ. 

4) För SM kan resebidrag (efter ansökan) utges om ekonomin så medger. Styrelsen beslutar. 

 

MEDLEMSAVGIFTER 

För VÅ16/17 är avgiften 50 kr plus avgiften till ÅBF och SBF.  

 

SPELAVGIFTER 

Avgift för ordinarie spelkväll är 50 kr/spelare. Studerande 20 kr och juniorer gratis. 



 

§12 Val/antalet Antalet styrelseledamöter inklusive ordförande fastställdes till  

ledamöter 5 ordinarie och 2 suppleanter.  

 Ordförande på 1 år blev Anders Lundgren. 

 

§13 Övriga val Fyllnadsval för Anders Norberg på 1 år som avgått Sören Hillblom. 

Styrelseledamöter på 2 år Sven-Arne Staflund och Stig Åkerlund. 

Styrelsesuppleanter för 1 år Kerstin Rehnberg och Åsa Ulvas. 

Revisorer för 1 år Ove Bylund och Ove Larsson och till  

  revisorssuppleant på 1 år Kjell Karlsson. 

  Valberedning Per-Olov Rikner och Per Augustinsson. 

 

§14 Motioner  Motion gällande att bronspoäng vid Simultantävlingar även skall  

  utdelas enligt hcp-lista avslogs eftersom det bryter mot SBF:s 

tävlingsbestämmelser  

 

§15 Övriga frågor *  Nicke Wedin informerade att en repetitionskurs startar 5 oktober. 

 Lokalfrågan diskuterades, många är missnöjda.  

Styrelsen uppdrar åt alla att komma med förslag på ny lokal som 

klubben har ”råd” med. 

 Informerades om att investering skett av ny brickläggningsmaskin 

med tillbehör, kostnad ca 45.000 kr. 

 Frågan om kontanthantering blir ett problem i framtiden. Framtida 

lösningar diskuterades. Nämndes terminsavgifter, kupongsystem, 

Swish mm. 

 

§16 Prisutdelning KM Hänsköts till fikapausen. 

 

§17 Avslutning Sven-Arne tackade för visat engagemang, anbefallde bridgespel och 

avslutade möte. 
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