
Årsmötesprotokoll 
 
Protokoll fört vid årsmöte i bridgeklubben, BK Björken Umeå  

 
måndagen den 13e september 2004  

 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande, Ove Mattsson, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Faställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 3 Mötets behöriga utlysande 
Årsmötet fann mötet behörigen utlyst. 

§ 4 Val av ordförande för årsmötet 
Peter Strand valdes till årsmötesordförande. 

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet 
Dan Wälivaara valdes till årsmötessekreterare. 

§ 6 Val av två justeringsmän 
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lotta Sjöström och Helmuth Wacek. 

§ 7 Styrelsens berättelse 
Ordförande, Ove Mattsson, redogjorde för verksamhetsberättelsen som samtidigt 
godkändes 

§ 8 Resultat- och balansräkning, budgetförslag 
Kassören, Ulla-Britta Syrén, redovisade. Det extra underskottet, i förhållande till 
budget, förklarades med att ”Götes minne” hade fått en slutsegrare. 
Budgetförslaget för kommande verksamhetsår presenterades och för att få en budget i 
balans föreslog styrelsen en del förändringar. Slopat övernattningsbidrag för 
allsvenskan samt slopat SM-bidrag för finalister skulle ge -274 kr. Förslaget skapade 
en del diskussion om hur viktigt det var med klubbens representation utåt. 
Andra förslag som dök upp var högre pris på avslutningar samt differentierad 
medlemsavgift/serviceavgift beroende på egen arbetsinsats och eventuellt höjd 
spelavgift. 
 
Inget beslut togs då budget är mycket beroende på beslut i senare frågor på 
dagordningen. 



§ 9 Revisorernas berättelse 
Av förgående årsmöte utsedd revisor, Stig Persson, föredrog revisionsberättelsen och 
tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11 Årsavgifter för verksamhetsåret 2005/2006 
Oförändrade avgifter fastställdes dvs 70 kr i medlemsavgift till klubben vilket för 
närvarande gör den totala medlemsavgiften till klubb+VBF+Svensk Bridge till 330 kr 
per år. Juniorer betalar endast 35 kr till klubben i årsavgift. 

§ 12 Inkomna motioner 
En inkommen motion, bilaga 
Motionen fick bifall av årsmötet med tillägget att styrelsen skulle sätta gränsen för 
hur många gånger som krävs för att ha möjlighet till bidrag. 

§ 13 Lokalfrågan 
Av 25 olika lokalförslag sorterades fyra möjliga alternativ fram och skickades ut till 
medlemmarna i en enkät. Enkätsvaren hade ingen tydlig inriktning men två av 
förslagen kunde strykas och kvar fanns då alternativen; flytta till Teg eller vara kvar 
och rusta lokalen på Haga. OK säger sig ha löst problemet med ventilationen sedan 
flera månader men senast för en vecka sedan luktade det illa igen. 
Robert Ullsten presenterade de två kvarvarande alternativen 
Teg – 340 m2 i ett markplan, 150´ kr i årshyra, kräver ca 60´ kr i investering 
Haga – ca 330 m2 se bilaga, 140´ kr i årshyra(inkl förbättrad ventilation) 
Mycket livliga diskussioner följde bla mot det avsides belägna Teg och dåliga 
bussförbindelser. Ett fåtal medlemmar hade tagit chansen att studera lokalen på Teg 
men dessa kunde konstatera att lokalen var fin. Många trodde dock att det skulle bli 
svårt med ekonomin genom ett färre antal spelare. Då diskussionen drog ut på tiden 
höjdes röster för en rådgivande omröstning. 
Sven-Åke Arvendahl utsågs till rösträknare, 1 röstningsfullmakt (bilaga) lämnades in 
 
Röstningsresultat: Tegsalternativet – 17 röster, Hagadito – 40 röster 
 
Resultatet vidarebefordras till styrelsen. 

§ 14 Övriga ärenden 
Medlemmar uppmanas sälja SverigeLotten, kontakta Ulla-Britta 
Styrelsen jobbar vidare med årskortsförslaget som ligger någonstans mellan 2500 kr 
och 3000 kr. 



§ 15 Val av ordförande på 1 år 
För kommande verksamhetsår valdes Ove Mattsson. 

§ 16 Val av 2 övriga ledamöter på 2 år 
Styrelsen utökades av årsmötet med ytterligare 1 ledamot. Till ledamöter på 2 år 
valdes Jonas Dahlgren, Robert Söderlund och Lena Malmhäll. Kvarstår ytterligare 
1 år gör Ulla-Britta Syrén och Sven-Åke Arvendahl. 

§ 17 Val av 2 suppleanter på 1 år 
Till suppleanter valdes Roger Näsström och Tatjana Spiric. 

§ 18 Val av 2 revisorer på 1 år 
Till revisorer valdes Stig Persson och Fred Östling 

§ 19 Val av 1 revisorssuppleant på 1 år 
Till revisorssuppleant valdes Hans Granberg 

§ 20 Val av valberedning 
Till ny valberedning valdes Dan Wälivaara samt avgående styrelseledamot 
Robert Ullsten 

§ 21 Årsmötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse 
 
Avgående styrelseledamöter, Kerstin Haak-Fryklund och Robert Ullsten, avtackades. 

 


