Fjugesta Bridgeklubb

Protokoll fört vid årsmöte rörande verksamheten år 2021 med Fjugesta bridgeklubb
tisdagen den 8 mars 2022 på Lannamässen.
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Föreningens ordförande Leif Eidenbäck hälsade välkommen och öppnade
mötet.
Dagordningen utdelades och godkändes.
Till mötesordförande valdes Leif Eidenbäck och till mötessekreterare Sören
Klingnéus.
Att justera protokollet, tillika rösträknare, utsågs Jan Lindgren och Göthe
Binning.
Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och lades med ett godkännande till
handlingarna.
Den ekonomiska rapporten redovisades och godkändes. Behållningen på
bankkonto var vid årsskiftet drygt 28.000 kronor.
Revisionsberättelsen upplästes. Det framgick att räkenskaperna var i god
ordning.
Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Till ordförande för ett år nyvaldes Monika Andersson.
Till kassör för två år omvaldes Christel Norlund.
Till styrelseledamöter för ett år omvaldes Olof Ericsson, Ulla-Britt Fredriksson
och Karl-Erik Nilsson.
Till revisorer för ett år omvaldes Eric Ericsson och Göran Andersson.
Till valberedning för ett år omvaldes Per-Olov Johansson och Jörgen Pedersen.
Att var för sig stå som firmatecknare för bridgeklubben valdes ordföranden
Monika Andersson samt kassören Christel Norlund.
Beslutades att årsavgiften oförändrat skall vara 100 kronor.
Övriga frågor:
a) Uppdrogs åt den nya styrelsen att på något sätt uppmärksamma att klubben
fyller 75 år innevarande år.
b) Ordföranden redogjorde för de steg som tagits för att genomföra en
klubbmatch mot Kumla.
c) Bestämdes att KM skall spelas som tre vanliga tävlingar och ej avslutas med
barometer som tidigare skett.
d) Ordföranden uppmanade klubbens medlemmar att bli stödjande medlemmar
i Hidinge-Lanna byalag, som driver mässen.
Mötesordföranden förklarade sammanträdet för avslutat. Klubbens nyvalda
ordförande Monika Andersson, den första kvinnan på posten, avtackade Leif
Eidenbäck för hans insatser med gåvor, varefter följde bridgespel med
deltagande av 13 par.
Vid protokollet
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Jan Lindgren Göthe Binning

