
 Protokoll vid GB:s årsmöte på 
 Rest. Nybohov den 21 mars 2013 
 Närvarande: 37 st 
 
 
1.  Mötets öppnande: Ordförande Clas Johansson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet 

öppnat. Vi började med en tyst minut för 5 medlemmar som gått bort. 
  
2. Val av presidium: Till ordförande och sekreterare för mötet valdes sittande.  
3. Val av justeringsmän:  Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Dan Lindfors och 
 Göran Stoor. 
4. Protokolljustering: Protokoll från höstmötet lästes upp och godkändes. 
  
5. Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen lästes upp godkändes av mötet 
  
6. Kassarapport: Kassören Per Strandberg redogjorde för den ekonomiska ställningen och meddelade 

att vi f.n. har 45,318:97 i kassan som enhälligt godkändes av mötet 
  
7. Revisionsberättelse: Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn.  
  
8. Frågan om ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
  
9. Styrelseval: Till ordförande på 1 år blev det omval av Clas Johansson och till sekreterare på 2 år 

omvaldes Bengt Johansson till klubbvärd omvaldes Bo Söderman på 2 år och till suppleanter blev det 
omval av Torbjörn Östling och Jan Hultgren på 1 år. 

  
10. Val av revisorer: Till revisorer röstades för omval av Tommy Forsberg och Dan Lindfors.

  
11. Val av UK: Omval av Gerry Eriksson och Bo Östlund för Söder resp. Norr.  
  
12. Val av valberedning: Omval av Hans-Åke Carlsson och Bernt Nilsson.  
  
13.  Årsavgiften: Mötet fastslog att årsavgiften skulle vara oförändrad på 150 kronor.  
 
14. Medlemsfrågor: Under medlemsfrågor hade mötet i uppgift att rösta in 6 st. nya medlemmar. Mötet 

röstade ja till samtliga. 
  
15.  Rapporter: Mötet hyllade Gerry för segern i Magnus Cup. Mötet tog upp 3-stads som i år blir 2-stads  

 då H-fors hoppar av. Tävlingen kommer troligen att spelas i Åbo den 7/5 kl. 10.00 med avresa dit den 
6/5. Åbo har även kastat in en fråga om att ha 4 damer med. Styrelsen jobbar med allt detta. Till nästa 
år 2014 blir det ev. 3-stads igen då Mariehamn vill vara med och då ev. spel i Stockholm 

 
16. Ordet fritt: Arnold tyckte att vi skulle dela ut priset för KM i samband med tävlingen. Fajsing hängde 

på och tyckte att det kunde vara bra även om det blir 2 starttider. Då det gäller graveringen så fixar 
styrelsen detta. Vandringspr. för GB-pokalen överl. till Uffe L. Vi meddelade också att om det blir fler 
än 32 starter till KM så delar vi upp i 2 grupper. Mötet tyckte också att det blev lite för många avbokn. 
under sista dagen, det var 8 avbokn.och 2 som inte kom. Restaur. vill ha besked 3 dar i förväg, vi 
bokade för 45 det kom 37.   

  
17. Avslutning: Ordförande Clas Johansson förklarade mötet avslutat.  
  
 Vid protokollet Justeras 

         
    Bengt Johansson 


