
Årsmötesprotokoll 2017 
Luleå Bridgekamrater 2017-03-29 

 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Ström förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Mötets behöriga utlysande. 
Mötet ansåg att det utlysts på behörigt sätt. 
 
§3 Faställande av dagordning 
Mötet fastslog den föreslagna dagordningen 
 
§4 Val av ordförande för mötet 
Mötet föreslog Göran Nordberg som valdes. 
 
§5 Val av sekreterare för årsmötet 
Mötet föreslog Per Norberg som valdes. 
 
§6 Val av två justeringsmän för årsmötet 
Mötet föreslog Anders Enström och Esa Ryhänen som valdes. 
 
§7 Ärenden för punkten Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden anmäldes. 
 
§8 Verksamhetsberättelse 2016 
Mötets ordförande läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen, så medlemmarna kunde 
kommentera och fråga. Inga kommentarer eller frågor. Mötet godkände 
verksamhetsberättelsen. 
 
§9 Bokslut för verksamhetsår 2016 
Lisbet Markgren berättade kort om bokslutet. Klubben har fortsatt god ekonomi. 
 
§10 Revisorernas berättelse 
Gertrud Backman läste upp revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet föreslogs för styrelsen. 
 
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet biföll ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§12 Val av ordförande för 2017 
Valberedningen föreslog omval av Göran Ström, som årsmötet valde. 
 
§13 Val av 2 styrelseledamöter för 2 år 
I tur att avgå var Per Norberg och Karin Hellsten. Valberedningen föreslog omval av Per 
Norberg och nyval av Fredrik Larsson, som årsmötet valde. 
 
§14 Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år 
Valberedningen föreslog omval av Esa Ryhänen och nyval av Kalle Bergdahl, som årsmötet 
valde. 
 
§15 Val av revisorer 
Valberedningen föreslog omval av Gertrud Backman och Hans Wårell som valdes av 
årsmötet. 
 
§16 Val av revisorsuppleanter 
Valberedningen föreslog omval av Gustav Hansson (för Gertrud Backman) och Olle 
Johansson (för Hans Wårell) som årsmötet valde. 

 
§17 Val av valberedning 



Mötet föreslog omval av Erik Johansson och Agneta Troselius, som valdes av årsmötet. 
 
§18 Eventuella motioner. 
Inga motioner hade inkommit. 
 
$19 Ärenden styrelsen vill behandla 
Styrelsen ville behandla tre ärenden. 
1. Medlemsvård: Reducerade avgifter till DM-tävlingar, gratis spel vis klubbens egna 

inbjudningstävlingar med tillhörande festligheter. 
2. Modernisering av klubbens stadgar. 
3. Officiellt resereglemente. 
De tre ärendena finns beskriva i separata dokument. Årsmötet biföll alla tre ärendena. 

 
§20 Styrelsearvode 
Styrelsen föreslog oförändrad nivå, 5000 kr. Årsmötet beslutade oförändrad nivå. 
 
§21 Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften är för närvarande 20 kr/år. Årsmötet beslutade oförändrad avgift. 
 
§22 Spelavgiften 
Spelavgiften är fast, oberoende av tävlingstyp. 50 kr kvällsbridge och 30 kr dagbridge. 
Årsmötet beslutade oförändrad avgift. 

 
§23 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
Klubbens ordförande uppvaktade mötets ordförande Göran Nordberg, revisorerna Gertrud 
Backman & Hans Wårell. Dessutom Karin Hellsten, Ulla Norman, Per Norberg och Stig-Åke 
Ifrig för sitt goda arbete i föreningen. 
 
§24 Mötets avslutande 
Avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………..  ………………………………… 
/Per Norberg/    /Mötets ordförande, Göran Nordberg/ 
 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
/Anders Enström/   /Esa Ryhänen/ 
 
 


