
Årsmöte Bk Gripen 14 februari 2016. 

Närvarande: 27 medlemmar enligt bifogad närvarolista/röstlängd. (bilaga 1) 

§1. Årsmötet öppnas Klubbens ordförande hälsade välkommen och förklarade 

årsmötet öppnat.      

§2. Årsmötets behöriga utlysande Medlemsmötet fann att årsmötet utlysts i behörig 

ordning. 

§3. Val av ordförande för årsmötet Till ordförande för årsmötet valdes  

Kjell Rosenqvist. 

§4. Val av sekreterare för årsmötet Till sekreterare för årsmötet valdes  

Christina Pedersen.              

§5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet Till justeringsmän 

valdes Gunnar Sundstedt och Magnus Milby.                                                                                                                                                                                                                                                                          

§6. Upprättande av röstlängd Beslutades att deltagarförteckningen utgör röstlängd                                                                                    

§7. Dagordningen godkännes  

§8.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015                                                                  

           Klubbens ordförande gick igenom Verksamhetsberättelsen. (Bilaga 2.)         

      BK Gripen arrangerar många tävlingar under året och en nybörjarkurs startades 

hösten 2015, som fortsätter våren 2016.       

 Beslutades att godkänna Verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna                                                                                      

§9.  Resultat - och balansräkning 2015                                                                                                                         

       Ekonomin är fortfarande god och det finns kapital till eventuella förnyelser(bil3)  

       Uthyrningen av lokalerna ökade på grund av Pensionärernas Hus renovering . 

         

 Mycket kontanter kommer in var spelkväll och styrelsen skall diskutera alternativ 

till hantering av dessa, eventuellt introducera kuponger. Sisu ger stöd till 

nybörjarkursen med 4000: per termin. Stödet skall användas till material. 

§10. Revisorernas berättelse                                                              

        Elisabet Hjerm Ström föredrog revisionsberättelse på revisorernas uppdrag (bil 4)                                                                                                                                                          

Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  Revisorerna 

framförde en önskan om inköp av ett bokföringsprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

§11. Ansvarsfrihet för styrelsen                                                                                                                        

- beslutades att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.                                  



 

§12. Förslag till budget 2016. 

 Budgeten från 2015 följs, dock med en förhöjning av förtäring.  (Bilaga 5) 

§13. Medlems- och spelavgifter Spel- och medlemsavgifter förblir som de är 

§14.  Motioner. Inga motioner har inkommit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                           

§ 15.   Övrig information   

          Ett förslag inkom från Laila Noord att man skall överväga färre brickor på tisdagar då 

många nybörjare spelar. Förslaget sekunderades av Ulf Hedlund. Kjell Andersson och 

Ursula Hansson invände sig mot förslaget. Förslag inkom också att det arrangeras 

övningsbridge för ny börjare på måndagar.                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

§16 . Val av ordförande för 2016  

Valberedningens förslag till ny styrelse, nya revisorer samt ny valberedning    

föredrogs av Ursula Hansson. (bilaga 6) Till ordförande för 2016 valdes  

Kjell Rosenqvist, som tackade för förtroendet.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 §.17. Val av styrelseledamöter för 2016– 2017.    

Ledamöter med ett år kvar:                                                       

 Bengt Sjöberg, Peter Birksten och Christina Pedersen. 

 Omval: Birgitta Lindgren 

 Nyval: Elisabet Hjerm Ström, Anders Vikdahl. 

§ 18. Val av styrelsesuppleanter för 201 Omval av Jan Åke Pettersson                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                          

§ 19. Val av två revisorer för 2016   

Till revisorer för 2016 nyvaldes Sven-Erik Albert Andersson och Lennart Ivnäs                                           

                                                                                                                                         

§ 20. Val av revisorsuppleant för 2016 Till revisorsuppleant för 2016 omvaldes 

Gunnel Andersson.                                                                                                                                                                                                         

§21. Val av valberedning för 2016. 

 Till valberedning för 2016 valdes Ulf Hedlund (sammankallande) Lennart Ström och 

Ninni Sjöman.                    

                                                                                                                                                                                                                    

§22. Årsmötet avslutas Ordförande tackade för uppmärksamheten och inbjöd till enkel 

förtäring plus spel.   

                                                                                                                                                                                                        

Kjell Rosenqvist   Christina Pedersen 

 Ordförande     Sekreterare 

Gunnar Sundstedt                                     Magnus Milby 

Justerare              Justerare  


