Askims Bridgeklubbs årsmöte 24/9 2018
Föredragningslista
1. Godkännande av föredragningslista.
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
7. Revisorns berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för en tid av 1 år
10. Val av minst 6 styrelseledamöter. Dessa väljs normalt för en tid av 2 år. Hälften av
dem väljs udda årtal och hälften av dem jämna årtal.
11. Val av revisor jämte en suppleant för tiden intill nästa årsmöte
12. Val av minst 2 ledamöter till valberedning
13. Styrelsens föredragning av verksamhetsplan för nyss påbörjat verksamhetsår
14. Fastställande av medlemsavgift för nyss påbörjat verksamhetsår
15. Förslag till eventuella stadgeändringar
16. Övriga frågor

Askims Bridgeklubb – Verksamhetsberättelse för spelåret 2017-2018
Under spelåret har tävlingar genomförts vid 41 tillfällen. Spelet har genomförts i två grupper;
hjärtergruppen och klöver/rutergruppen. Den senare har genomgående haft flest besökare.
9 av de genomförda tävlingarna har ingått i KM, som spelas i hjärtergruppen. Lika många
tävlingar har spelats som en serietävling i klöver/rutergruppen och resultaten har tagits fram
med handikappberäkning.
9 tävlingar har i samarbete med Svenska Bridgeförbundet genomförts som simultantävlingar;
tävlingar som genomförs samtidigt på ett flertal platser i Sverige.
I oktober arrangerades en lagtävling med 29 deltagande lag i form av Gröna Hissen. Den
genomfördes i samarbete med GBF och ingick som kval till DM Lag.
Som avslutning på höstens tävlingar arrangerades en välbesökt partävling i form av Gröna
Hissen.
Utöver detta har klubben i mars månad arrangerat en välbesökt silvertävling.
Tävlingarna har genomgående utförts under ledning av en särskilt anlitad tävlingsledare.
Askims BK har deltagit med 9 lag i Göteborgsligan. Deltagande i denna liga, som spelar
regelbundet vid klubbens måndagstävlingar, har enligt vissa regler sponsrats av klubbkassan.
Askims BK har haft 2 lag i bridgeallsvenskan.
Vid våravslutningen har klubben sponsrat deltagande i en buffé på Pekkas restaurang.
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft fyra protokollförda möten.

Askim i september 2018

Maj-Britt Lindau/Alf Börjesson

Askims Bridgeklubb
Bokslut 1/7 2017-30/6 2018

Föregående år

Intäkter

Intäkter

Spelavgifter
Bidrag
Medlemsavgifter

230.890
80.415
20.400

222.240
80.545
20.500

Summa

331.705

323.285

Kostnader

Kostnader

Priser
Ruterkonto
Lokalhyra
Ligan
Spelledning
Brickläggning
Säsongsavslutning
Sponsring
Kaffe
Loomis o Visma
Sammanträden
Diverse

57.940
22.318
122.300
9.680
46.000
11.165
28.400
570
6.015
3.380
1.075
4.785

61.530
26.020
123.960
6.300
42.500
9.039
31.600
15.920
0
0
995
14.961

Summa

313.628

332.825

Resultat

18.077

-9.540

Balansräkning

Balansräkning

Kassa
Bank

5.734
202.273

3.368
186.562

Summa

208.007

189.930

Askim 24 juli 2018
Göran Johansson

Kassör

Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer i Askims Bridgeklubb
verksamhetsåret 2018-2019
Val av ordförande:
Till ordförande för en tid av ett år föreslås Maj-Britt Lindau

Val av styrelseledamöter:
Följande ledamöter valdes för två år på årsmötet 2017 och kvarstår under ett år: Alf Börjesson,
Gunnar Berndtsson, Adam Kovasznay och Marianne Löfgren
Till resterande platser i styrelsen för en tid av två år föreslås:
Agne Tern, Per Granström, Nils Bertil Gustafsson och Göran Johansson

Val av revisor jämte en suppleant:
Till revisor för en tid av ett år föreslås
Krister Jansson
Till revisorssuppleant för en tid av ett år föreslås:
Björn Olovsson

Valberedningen:
Irene Hugosson
Jan Hugosson

Verksamhetsplan för Askims Bridgeklubb 2018-2019
Styrelsen skall verka för fortsatt trivselbridge.
För höst och vår planeras fortsatta simultantävlingar.
KM spelas första måndagen i varje månad i hjärtergruppen.
I klöver/rutergruppen spelas första måndagen i månaden en serietävling, vars samtliga
hcp-resultat räknas.
Klubben ersätter spelavgifter för ligaspel, för medlemmar som spelar regelbundet i
klubben.
Förutom 9 lag i ligan har klubben numera 1 lag i allsvenskan.
Lördagen 6 oktober planeras en lagtävling ingående i DM lag, som spelas i form av Gröna
Hissen.
Lördagen 15 december planeras en partävling av typ ”gröna hissen” för båda grupperna.
Tävlingen avslutas med en måltid.
Lördagen 16 mars 2019 planeras en silvertävling.
Höstavslutning blir den 17/12.
Vårstart planeras till 7/1 2019.

