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Växjöbridgens årsmöte söndagen den 28 augusti 2016 

 

Protokoll 

0. Ordföranden Gunbritt Öhlén inledde dagens möte med en tillbakablick över 
verksamheten det gångna året. Det har varit en mycket positivt år för Växjöbridgen, 
såväl när det gäller medlemsantal som antal spel och ekonomi. Flera medlemmar har 
också uppnått goda resultat vid externa tävlingar. 
En parentation hölls över Lars-Erik Thuvesson, Ingvar Ågren och Göran Hjelmberg som 
avlidit under året. 
 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

2. Bernt Linnér valdes till mötesordförande. 
 

3. Bo Sanfridsson valdes till mötessekreterare. 
 

4. Gun Hammarstedt och Sven Isaksson valdes till protokollsjusterare. 
 

5. Föredragningslistan fastställdes. Glenn Nilsson anmälde att det borde vara en punkt 
”övriga frågor”. Denna lades till före punkten ”Avslutning”.  
 

6. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 
 

7. Verksamhetsberättelsen godkändes.  
 

8. Balans- och resultaträkningen presenterades av Ingmarie Aronsson som speciellt 
pekade på att extraordinära inkomster har varit högre än tidigare, spelintäkterna har 
ökat med 11 % och att kostnaderna har följt budget. Gerhard Carlgren frågade vad 
8.200 kr i bankkostnader betyder. Svar: Det är kostnader för inlösen av kontanter.  

 

9. Leif Johansson läste upp revisionsberättelsen. 
 

10. Mötet fastställde balans- och resultaträkningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
för det gångna verksamhetsåret. 

 

11. Medlemsavgiften för 2017-07-01 – 2018-06-30 fastställdes att vara oförändrad 100 kr. 
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12. Det till dagordningen bilagda förslaget till verksamhetsplan godkändes.  
 

13. Det till dagordningen bilagda förslaget till budget godkändes. 
 

14. Inkomna motioner  
 

a. Införande av KM för klöverspelare. 
Efter votering fastställdes styrelsens förslag att KM för klöverspelare inte ska 
införas 

b. Årligt firande av ”bridgens dag” 
Årsmötet beslöt att bifalla motionen 
 

15. Till föreningens ordförande för ett år valdes Glenn Nilsson. 
 

16. Som styrelseledamöter för två år valdes Bengt Göransson och Anders Dahl. 
 

17. Som styrelseledamot för ett år valdes Eva Davidsson. 
 

18. Som ersättare i styrelsen för ett år omvaldes Lilian Arvidsson och Anders-Eric 
Andersson. 

 

19. Till revisorer för ett år valdes Agneta Svahn och omvaldes Roland Bjur samt som 
ersättare omvaldes Birgitta Karlsson. 

 

20. Till valberedning för ett år valdes Gerhard Carlgren (sammankallande), Göran 
Magnusson och Ann-Mari Börjesson. 

 

21. Svenska Bridgeförbundets förtjänsttecken utdelades av distriktsordförande Bengt 
Lennartsson till Lilian Arvidsson och Bertil Arvidsson. 

 

22. Medaljer i årets klubbmästerskap utdelades av Gunbritt Öhlén. Pris till årets 
klöverspelare gick till Ulla Andersson. Klöverpriset var skänkt av Gerhard Carlgren, 
Sören Martinsson och Agneta Axelsson. 
  

23. Övriga frågor 
Gabor Barat ang silverligan 
På grund av ändrade beräkningsregler kommer silverligans lagmatcher att spelas 
som vanliga lagmatcher om 24 brickor (detta innebär också att lagen endast möts 
en gång).  
 
Bertil Karlsson 
meddelade att det finns plats för ytterligare ett lag i div 3 
 
Glenn Nilsson (nyvald ordförande) 
- Tackade för förtroendet att vara ordförande 
- Berättade lite om sig själv (bor i Lammhult, arbetar som produktchef på 

plastindustri, två barn och arbetat mycket i föreningar spec inom fotboll). 
- Kommer att verka för att fler gör lite. 
- Uppmanade alla att uppdatera sina uppgifter på nätet. Info via mail kommer att 

vara mycket viktigt för att föreningen ska fungera smidigt. 
- Problemet med kontanthanteringen måste lösas. 
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24.         Avslutning 

Som avgående ordförande tackade Gunbritt Öhlén  Berit Gyllenswärd  och Inger 
Wisme för deras uppskattade arbete med nybörjarkurserna, de två paren Bertil och 
Lillian Arvidsson och Per Carlsson och Ingrid Svensson för sin stora arbetsinsats  
med trivselåtgärder, materialskötsel, inköp, servering m m. Bernt Linné tackades 
för att ha lett dagens årsmöte. Avgående ledamöter i styrelsen, Owe Wåhlin, Bo 
Sanfridsson och Göran Magnusson tackades för ett engagerat och förtjänstfullt 
arbete i styrelsen. 

Göran Magnusson avtackade Gunbritt Öhlén för hennes fyra år som klubbens 
ordförande och för en mycket uppskattad insats för klubbens positiva utveckling. 

     Mötesordföranden Bernt Linnér förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet Mötesordföranden  

 

Bo Sanfridsson Bernt Linnér  
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