
SPF Seniorerna Jiirf?illa Bridgesektion

Protokoll irsmtite 14 september 2021

Miitets iippnande

Ordforande Eric Granefelt hiilsade motesdeltagama viilkomna och fiirklarade

motet 6ppnat.

$ I Val av ordfiirande och sekreterare fiir miitet

Carl-Olof Gustavsson och Louise Johansson

$ 2 Val av fvi medlemmar att j?imte ordfiirande justera protokollet

Ingrid Falk och Owe R<innquist

$ 3 Friga om miitefs behiiriga sammankallande

Godkiindes.

$ 4 Godkiinnande av dagordning

Dagordningen godkiindes.

$ 5 Fiiredragning av verksamhets- och revisionsberiittelsen

Verksamhetsberiittelsen redovisades av kasstiren Rolf Eriksson och

kommenterade resultatriikningen.

Revisionsberiittelsen presenterades av Marg aretha Sigurdsson Rosenborg.

$ 6 Frflga om faststiillande av balansriikning

Balansriikningen godkiindes.

$ 7 Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen fiir det gingna iret

Sfrelsen beviljades fulI ansvarsfrihet ftir verksamhetsiret Ar 2020.

$ 8 Bestiimmande av bordsavgift fiir nya iret

Beslots att spelavgiften skulle vara of<iriindrad.

$ 9 Fiirslag frin styrelsen och/eller motioner

Ingen motion inliimnad.



$ 10 Val av styrelseordfiirande och iivriga styrelseledamiiter

Ordf<irande

Vice ordfcirande

Sekreterare

Eric Granefelt

Carl-Olof Gustafsson omvald 1 6r

Louise Johansson omvald lir

omval 16rKasscir/firmatecknare Rolf Erikson

Suppleant

Suppleant

$ 11 Val av revisor och en ersiittare

Revisor

Ersiittare

omvald 1 ir

Kerstin Frodener-Andersson omvald

Lisbeth Holmbers omvald I

Margaretha Sigurdsson omvald I ar

Barbro Johansson (1) omvald 1 ir

1f l r

hr

$ 12 Val av valberedning, tvi personer

Sammankallande Lars Sisurdsson omvald 1 &r

omvald I irClaes-G<iran Stahlbrink

$ 13 Ovriga frigor

Lars Sigurdsson har gjort upp en placering av borden, niir det iir m6nga som
spelar. Det iir en brandsiikerhetsl<isning niir det iir minga personer i salen.
Styrelsen har diskuterat hur vi hanterar ftirskottsbetalningen av spelavgifter. Den
b<ir gciras genom en riverfiiring av 300 kr till nedan angivet konto pi Swedbank,
niir man ser att pengarna ar phvag att ta slut.

Swedbank 8327-9 An 168 5934

Lisa Holmberg pratade om bridgetime som inte fungerar, Roland ska komma att
ndrvara niir vi snelar fcir att se vad felet iir. Han kommer tisdas den 5 okt. och 12
okt.

$ 14 Miitets avslutande
Ordforande tackade deltasarna och forklarade mdtet avslutat.
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