
  Årsmötesprotokoll 2012-09-24 

Protokoll fört vid BK Björkens ordinarie årsmöte 24 september 2012. 
 

 
1§ Mötet öppnandes av sittande ordförande Ove Mattsson 

2§ Förslaget till dagordning godkändes. 

3§ Mötets förklarades behörigt utlyst. 

4§ Ove Mattsson valdes till ordförande för mötet. 

5§ Gunilla Olsson valdes till sekreterare för mötet. 

6§ Bo Lundin och Eva Strandberg valdes till justeringsmän. 

7§ Mötesdeltagarna tog del av styrelsens verksamhetsberättelse som godkändes och lades till 

handlingarna. 

8§ Kassör Åsa-Lena Ståhl föredrog resultat- och balansräkningen. Det som bidragit till att vi gått ganska 

mycket + är dels att investeringarna varit få samt att fiket kunnat göra bra inköp. Spelintäkterna har 

minskat. 

9§ Odd Stokka föredrog revisorernas berättelse. 

10§ Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

11§ Mötet beslutade att årsavgifterna för medlemskap i klubben verksamhetsåret 2013/14 ska förbli 

oförändrat. 

12§ Inga motioner hade inkommit. Däremot hade ett förslag inkommit att man istället för som nu med en 

jourspelare skall ha två jourspelare (ett par). Varje lag som representerar klubben i allsvenskan div. 1 

– div. 3 ansvarar för tillgång på jourspelare. Styrelsen kommer behandla det vid nästa ordinarie 

styrelsemöte. 

13§ Övriga ärenden 

 Förslag inkom att man ser över brickläggarnas kompensation. Styrelsen kommer behandla 

förslaget vid ordinarie styrelsemöte. 

 På fråga om varför det ej funnits tävlingsledare på första KM Damer svarade ordf. (Ove 

Mattsson) att det tyvärr glömts bort att ordna tävlingsledare och att ber om ursäkt för det. 

 Förfrågan angående varför man beviljat ersättning för 1 person som lagledare/mentor när 

juniorerna skall spela på Azorerna. Redogjordes på vilka grunder beslutet tagits. 

 Påpekan om att man ej gjort tillräcklig reklam för nybörjarträffen där ingen kom. Det hade 

lagts ut på hemsidan men inga övriga försök att värva spelare genomförts på grund av tid och 

resursbrist. Ordf. meddelade att ett nytt tillfälle kommer att arrangeras under hösten och om 

det finns frivilliga som kan hjälpa till med reklam och rekrytering var vänlig kontakta 

styrelsen. 

 Önskemål om simultantävlingar på hösten. Styrelsen kommer behandla önskemålet vid 

ordinarie styrelsemöte. 

14§ Ove Mattsson valdes till ordförande på 1 år. 

15§ Hans-Göran Larsson, Åsa-Lena Ståhl och Olle Vikström valdes till ledamöter på 2 år. 

16§ Ulf Folkesson och Anders Fryklund valdes till suppleanter på 1 år. 

17§ Göran Olsson och Odd Stokka valdes till revisorer på 1 år. 

18§ Gunilla Bengtsson valdes till revisorsuppleant på 1 år. 

19§ Lars Öberg och Kent Sandström valdes till valberedning med Lars Öberg som sammankallande. 

20§ Mötet avslutades. 

 

Umeå i oktober 2012 

 

………………………………….  ………………………………. 

(Gunilla Olsson)   (Ove Mattsson) 

Sekreterare    ordförande 

 

 

 

…………………………………….  …………………………………. 

Bo Lundin    Eva Strandberg 


