
 

Protokoll fört vid årsmöte rörande verksamheten år 2016 med Fjugesta bridgeklubb 

tisdagen den 21 mars 2017 på Lannamässen. 

 

 

§  1 Föreningens ordförande Eva Jansdotter hälsade välkommen samt förklarade 

mötet för öppnat. 

 

§  2 Dagordningen utdelades och godkändes. 

 

§  3 Till mötesordförande valdes Jan Lindgren och till mötessekreterare Sören 

Klingnéus. 

 

§  4 Att justera protokollet utsågs Tommy Gustafsson. 

 

§  5 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och lades med ett godkännande till 

handlingarna. 

 

§  6 Den ekonomiska rapporten redovisades. Utgifterna hade under 2016 skjutit i 

höjden på ett oroväckande sätt och olika sätt att motverka detta diskuterades. 

Beslutades att höja spelavgiften till 50 kr, vilket inkluderar kaffe. Föreningens 

likvida tillgångar var vid årsskiftet 20.131 kronor. 

 

§  7 Revisionsberättelsen upplästes. Det framgick att räkenskaperna var i god 

ordning.  

 

§  8 Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 

 

§  9 Till ordförande för 2017 omvaldes Eva Jansdotter. 

 

§  10 Till sekreterare för åren 2017-2018 omvaldes Sören Klingnéus. 

 

§  11 Till styrelseledamöter för 2017 omvaldes Leif Eidenbäck, Olof Ericsson och 

Ulla-Britt Fredriksson. 

 

§  12 Till revisorer för ett år omvaldes Eric Ericsson och Göran Andersson. 

 

§  13 Att var för sig stå som firmatecknare för bridgeklubben omvaldes ordföranden 

Eva Jansdotter samt kassören Christel Norlund. 

 

§  14 Beslutades att årsavgiften oförändrat skall vara 100 kronor. 

 

§  15 Övriga frågor: 

 

a) Diskuterades hcp och priser. Beslutades att alla tävlingar skall spelas med 

handikapp-beräkning samt med redovisning av resultat utan sådan. Pris skall 

utgå till segrarna enl. båda modellerna. Uppdrogs åt styrelsen att bestämma 

vad som skall utgör priser samt att bevaka så att ett rättvisande handikapp 

sätts på spelarna. 



b) 70-årsjubileet. Föreningen fyller 70 år 2017, vilket skall firas lördag 7 

oktober. Olika förslag fanns på var detta skulle kunna ske – antingen på 

Golfklubben i Lanna eller ev. på seniorboende i Wadköping i Örebro. 

Uppdrogs åt styrelsen att fortsätta planera inför detta evenemang. 

 

c) Nybörjarna. Uppdrogs åt Sören Klingnéus och Jan Lindgren att kontakta de 

som deltog på senaste nybörjarkursen för att försöka få dem tillbaka till 

bridgeborden. Att alla tävlingar i fortsättningen kommer att spelas med 

handikapp borde underlätta detta. 

 

d) Ordföranden tackade Göran Andersson och Karl-Erik Nilsson för god hjälp 

med kaffekokning och Leif Eidenbäck för allt arbete med hämtning av 

brickor. 

 

§  16 Mötesordföranden förklarade sammanträdet för avslutat, varefter följde 

bridgespel med deltagande av 13 par. 

 

 

                     Vid protokollet                                                               Justeras 

 

 

 

Sören Klingnéus   Tommy Gustafsson 


