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Protokoll fört vid BK Björkens årsmöte den 22 september 
2008 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med två tillägg under punkten övriga frågor.  
 
§ 3 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 
Mötet förklarades vara behörigen utlyst. 
 
§ 4   VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET 
Ove Mattsson valdes till mötesordförande. 
 
§ 5   VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET 
Ulla Johansson valdes till mötessekreterare.  
 
§ 6  VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN  
Till justeringsmän valdes Bengt Hahne och Bengt Andersson. 
 
§ 7 STYRELSENS BERÄTTELSE 
Ordföranden kommenterade de punkter i verksamhetsberättelsen som handlade om 
utvecklingen av antalet deltagare i klubbens tävlingar. Utifrån detta diskuterades 
förslag till åtgärder för att lotsa deltagare i nybörjarkurser in i tävlingsspelet. Frågor 
om fadderverksamhet, en egen tävlingsgrupp för nybörjare och lämplig veckodag för 
nya kurser aktualiserades. Den tillträdande styrelsen fick årsmötets uppdrag att göra 
en uppföljning av deltagare från de senaste årens nybörjarkurser samt att utifrån 
denna och dagens diskussion vidta lämpliga åtgärder. Vidare påpekade en 
mötesdeltagare att uppgifter från DM Individuellt saknades i verksamhetsberättelsen.  
 
§ 8   RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
Kassören Göran Kullberg redogjorde för och kommenterade vissa punkter i resultat- 
och balansräkningen för det gångna verksamhetsåret.  
 
§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE 
Hans Granberg läste upp revisorernas berättelse samt föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen.  
 
& 10 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
& 11 ÅRSAVGIFTER FÖR VERKSAMHETSÅRET 09/10 
På ordförandens förslag beslutades om oförändrade årsavgifter  
 
& 12 INKOMNA MOTIONER 
En för sent inkommen motion fördes till punkten övriga frågor nedan.  
 
& 13 ÖVRIGA FRÅGOR 
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a) Uppläggning av årets kval till lag-DM 
Alf  T Nilsson hade i en sent inkommen motion yrkat att DM-kval i likhet med tidigare 
år ska spelas som en serie. Ordföranden redogjorde för den av VBF beslutade 
ändringen av formerna för kvalet till Lag-DM samt för klubbstyrelsens skäl att ordna 
ett helg-kval i stället för en serietävling. Han framhöll att en utvärdering av hur det 
nya upplägget fungerat ska göras innan beslut tas om formerna för nästa års kval.  
b)  Spelprogram för vt 2009 
Alf T Nilssons förslag till ändrat spelprogram diskuterades. Det har fördelar som den 
tillträdande styrelsen ska ta i övervägande när vårens spelprogram fastställs.  
 
§ 14 VAL AV ORDFÖRANDE  
Till klubbordförande på ett år omvaldes Ove Mattson. 
 
§ 15 VAL AV 2 ÖVRIGA LEDAMÖTER 
Till ledamöter på två år omvaldes Robert Söderlund och Göran Kullberg. Övriga 
ledamöter med ett år kvar av mandattiden är Jonas Dahlgren, H-O Gustafsson och 
Ulla Johansson-  
 
§ 16  VAL AV 2 SUPPLEANTER 
Till suppleanter på ett år valdes Monika Strand och Hans-Göran Larsson. 
 
§ 17 VAL AV 2 REVISORER 
Till revisorer på ett år valdes Lars Öberg och Håkan Jansson. 
 
§ 18 VAL AV REVISOR SUPPLEANT 
Till revisorsuppleant på ett år valdes Gunilla Bengtsson. 
 
§ 19 VAL AV VALBEREDNING   
Till valberedning valdes Odd Stokka och Jan-Erik Åkerman.. 
 
§ 20 AVSLUTNING 
Den  avgående styrelseledamoten Carin Garö samt de avgående revisorerna Hans 
Granberg och Stig Persson avtackades med blommor. Ordföranden tackade 
årsmötesdeltagarna för visat intresse och för förtroendet att omväljas till ordförande 
för klubben.  Därefter förklarade han mötet avslutat.  
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Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
 
 
 
 
Bengt Hahne   Bengt Andersson 
Justeringsman   justeringsman 
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