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§1. Birgitta Östenson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Christer Palmqvist valdes till mötesordförande och Per Herne valdes till 

mötessekreterare. 

 

§3. Margareta Andersson och Eva Månsson valdes till justeringsmän och tillika 

rösträknare om så skulle erfordras. 

 

§4. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§5. Dagordning fastställdes. 

 

§6. Mötesordföranden presenterade styrelsens verksamhetsberättelse.  

 

Svante Hallén informerade att han tagit ”time-out” från uppdraget som 

styrelseledamot den 13 januari 2011. 

 

 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

§7. Resultat och balansräkning presenterades av Kerstin Adie. 

 

§8. Revisionsberättelsen föredrogs av Anders Aronsson. 

 

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

  

§10. Styrelsens förslag till budget för 2011/2012 presenterades av Per Herne. Efter 

diverse frågor fastställde mötet presenterad budget. 

 

 Mötesordföranden presenterade styrelsens förslag till årsavgifter för 2012/2013. 

Styrelsen förslår oförändrade avgifter vilket innebär 50 kronor per medlem. 

Mötet fastställde årsavgiften till 50 kronor för 2012/2013. 

 

§12. Val 

 

 Till ordförande för ett år valdes Birgitta Östenson. 

 

 Till ledamöter för två år valdes Roger Saarva (nyval), Kerstin Adie (omval) och 

Birgitta Södergren (omval). För Annika Nilsson, Rune Johansson och Per Herne 

kvarstår ytterligare ett år.  

 

 Till styrelsesuppleanter för ett år invaldes Sofia Alecu, Monica Björk och Per 

Johansson. 

 

 Till revisorer omvaldes på ett år Anders Aronsson och Gertrud Johansson. 

 

 Till revisorssuppleant omvaldes på ett år Holmfridur Palmqvist. 

 



§13. Till ledamöter i valberedningen omvaldes Bertil Nilsson (sammankallande) och 

Bo Johansson och nyvaldes Eva Månsson. 

 

§14. Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

 

§15. Övriga frågor 

 Lars Hed lämnade information om Hallands Bridgeförbunds satsningar inom 

juniorverksamheten samt uppmanade klubben till fortsatt gott arbete med att 

”rekrytera, utbilda och utplantera” medlemmar i klubben. Lars Hed lyckönskade 

klubben i det fortsatta arbetet. 

 

 Svante Hallén uppmanade klubben att se över rutiner i syfte att behålla våra 

medlemmar. 

 

 Birgitta Östenson avtackade avgående styrelseledamöter och mötesordföranden 

med blomsterbuketter. 

 

§16. Mötesordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Per Herne   Christer Palmqvist 

 

 

 Justeras 

 

 

 Margareta Andersson  Eva Månsson 

 

 

 

 

  


