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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö den 11 september 2004.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.30.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Efter upprop godkändes följande fullmakter. 30 personer var närvarande.
Klubb
Västra Bjäre BK
BK Tre Sang
Bjärreds BK
LUCK
Lunds BK
BK Zonen
Ystads BS
Östra Torps GIF BK
BK Kvartetten
BK S:t Gertrud
Malmö BK
Pri Bri 36
BK Hollywood
Videdals BK

Representant
Börge Gullgren
Åke Bergh
Lars-Erik Ahlberg
Hans-Olof Hallén
Lars-Åke Larsson
Torbjörn Jönsson
Jan Carlsson
Torbjörn Jönsson
John-Ingmar Ahlberg
Mariannne Kullendorff
Richard Korse
Berth Rasmusson
Kerstin Sjöstarand
Börje Kristiansson
Östen Svantesson

Antal medlemmar
105
311
93
87
79
150
75
22
35
40

Röster
5
13
4
4
4
6
3
1
2
1
1
200
8
78
4
5
1
36
2
summa röster 59

§3

Föredragningslistan
Godkändes den av kansliet upprättade föredragningslistan.

§4

Val av ordförande för mötet
Valdes Lars Erwall till ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Valdes Fredrik Jarlvik till sekreterare för mötet.

§6

Val av justeringspersoner
Valdes Uno Kjellkvist och Kerstin Sjöstrand till justeringspersoner att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet.

§7

Mötets behöriga utlysande
Då kallelse till årsmötet utsänts inom föreskriven tid förklarade sig mötet vara behörigen utlyst.

§8

Styrelsens berättelse
Styrelsens berättelse föredrogs och godkändes. Sten Ahlgren, BK Kvartetten, undrade hur antalet juniorer
redovisas. Siffrorna som redovisas lämnas av Skånes Ungdomsbridgeförbund. Det är där tillåtet att en junior
räknas som medlem i flera klubbar. För att få en bättre uppfattning om medlemsantalet beslutade mötet
att det i framtiden skall anges hur många unika juniormedlemmar det finns i Förbundet (99 stycken år 20032004). Sten Ahlgren undrade, med anledning av att kansliet fortfarande har många brevutskick, hur många
klubbar som har utskick via e-post. Fredrik Jarlvik svarade att ca 40 klubbar får utskick via e-post samt att
många av de ca 240 brevutskicken går till medlemmar i Skånebridgens Vänner. Sten Ahlgren menade att
man kan spara kostnader och arbete genom att öka e-postutskicken. Kansliet har regelbundet gjort upprop
till kontaktpersoner i klubbarna att de som har möjlighet att ta emot information via e-post kan meddela sin
e-postadress till kansliet. Börge Gullgren, Västra Bjäre BK, menade att man inte kan gå för fort fram med
detta eftersom alla ännu inte har den datorvana som krävs. Kansliet skall framöver i större omfattning
försöka spara in på brevutskicken och skicka information via e-post och hemsida. Dessutom är det önskvärt
att klubbarna i sin tur skickar vidare information via sina interna sändlistor. Mötet var överens om att de som
önskar brevutskick inte skall betala något extra för detta.
Skånes BF har varit mycket engagerade i Bridgefestival 2004. Freddy Friberg framförde tack till
kanslipersonalen och övriga för allt arbete som nedlagts. Börge Gullgren framförde en eloge till Förbundet
för ett mycket väl genomfört arrangemang. Dessvärre konstaterades att Bridgefestivalen gett ett underskott
på 2,7 miljoner kronor för Förbundet Svensk Bridge.
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§9

Balansräkningen och resultaträkningen
Räkenskaperna genomgicks och godkändes. Sten Ahlgren hade synpunkter på hur de återbetalda
pensionsmedlen från Alecta (tidigare SPP) har redovisats. Han ansåg att dessa medel har redovisats på ett
felaktigt sätt. Richard Korse, BK S:t Gertrud, påpekade att det finns många företag som redovisat dessa
medel på ett liknande sätt som Skånes BF. Sten Ahlgren menade att styrelsen har inte korrekt bokfört den
fordran som man har haft hos Alecta. Ingående balans på fordran borde ha varit ca 70 000 kronor som i en
not angetts i förra årets balansräkning. Detta har dock inte påverkat resultatet utan endast omslutningen
och mötet ansåg inte att någon ändring skulle göras i efterhand. Styrelsen har under året på inrådan av
revisorerna fört in denna innestående fordran (137.277 kr) under resultaträkningen. Detta har medfört att
resultatet för 2003-2004 har gett ett överskott med 138 434 kr. Mötet beslutade att det i protokollet klart
skall anges att detta är en extraordinär intäkt och att verksamhetens verkliga överskott är ca 1 100 kr.

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes och godkändes och balansräkningen fastställdes.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, budgetfrågor för kommande år
Den framlagda budgeten visar ett underskott på 110 000 kr. Detta stora underskott beror främst på att
Skånes Ungdomsbridgeförbund inte längre har underlag för att erhålla bidrag från Region Skåne (ca 83 000
kr år 2003-2004). Dessutom har Förbundet köpt brickor, kortlekar, bord och budlådor från Bridgefestival
2004 för 32 000 kr. Freddy Friberg redogjorde för budgeten och menade att man måste ta ställning till den
servicegrad som kansliet ger. Om klubbar och medlemmar skall kunna få oförändrad service från kansliet
måste också intäkterna öka. Med anledning av att underskottet beror på minskade junioranslag uppmanades
också klubbarna att rekrytera fler juniorer till Förbundet. Han påpekade också att en del av de budgeterade
intäkterna kommer från Nestorpoängverksamhet. Mötet beslutade att Förbundet skall fortsätta med denna
verksamhet och att namnet skall vara ”Skånska Nestorpoäng”. Sten Ahlgren ansåg att en kommitté borde
tillsättas för att utreda kanslitjänsten. Börge Gullgren ansåg att kanslitjänsten är oumbärlig för klubbar och
medlemmar och måste finnas kvar. Flera på mötet instämde i detta. Åke Bergh, BK Tre Sang, ansåg inte att
en kommitté är nödvändig utan att styrelsen har tillräcklig kontroll. I detta instämde Östen Svantesson,
Videdals BK. Uno Kjellkvist ansåg att man kunde avvakta med att anta budgeten tills en kommitté har utrett
kanslitjänsten. Freddy Friberg menade att styrelsen måste ha en budget att arbeta med. Börge Gullgren sa
att man har förtroende för styrelsen och att en utredning kan göras internt utan kommitté. Beslutades
efter omröstning att styrelsen skall göra en utredning och att kanslitjänsten och den servicenivå som finns
skall bibehållas om möjligt. Styrelsen kan vid behov inhämta information från andra. Under diskussionen
påpekades det olyckliga att budgeten presenteras först då en del av verksamhetsåret har gått. Beslutades
att styrelsen skall presentera en budget för 2005-2006 redan under våren 2005. Beslutades att godkänna
den av styrelsen framlagda budgeten.

§ 13

Mötet ajourneras för paus 12.15 och återupptas 12.35.
Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2005/2006
Med anledning av det stora budgetunderskottet hade styrelsen föreslagit en höjning av medlemsavgiften för
2005/2006. Jan Carlsson, Ystads BS, var negativ till detta förslag och ansåg att en höjning med 5-10 kr var
rimlig. Bodil Wikström, BK S:t Gertrud, ansåg att en höjning var motiverad och att den avgift som
medlemmarna är mycket låg och menade att medlemmarna är beredda att betala en högre medlemsavgift
för den service man får. Dessutom påpekades att endast de som är medlemmar skall få del av servicen.
Torbjörn Jönsson, BK Zonen, Björn Sörling, Malmö BK och Berth Rasmusson, Malmö BK instämde i detta och
många menar att statusen för bridgen måste höjas. Sten Ahlgren påpekade att Svensk Bridge har höjt
avgiften på bronspoäng och att medlemamrna i BK Kvartetten redan betalar mycket pengar i avgifter mm.
Börge Gullgren menade att en höjning kan medföra minskat medlemsantal, men att man måste se framåt.
Jan Gutenwik, LUCK, påpekade att medlemsavgiften även efter eventuella höjningar endast är ca 1 kr/dag.
Fredrik Jarlvik påpekade att Skånes BF är det enda distriktet med anställd kanslist. Samtidigt betalar
medlemmarna f.n. obetydligt högre distriktsavgift än riksgenomsnittet. Efter denna diskussion genomfördes
en omröstning mellan två förslag, styrelsens med en höjning på 40 kr och förslaget från Jan Carlsson med
en höjning på 5-10 kr. Votering begärdes och med röstsiffrorna 54-5 beslutades att medlemsavgiften för
2005/2006 skall höjas med 40 kronor till 90 kronor. Beslutades enligt styrelsens förslag att
medlemsavgiften för 2005/2006 skall vara 40 kronor för medlemmar i rena veteranklubbar. Detta innebär en
höjning med 20 kronor. Beslutades att medlemsavgiften för 2005/2006 skall vara 0 kronor för juniorer
samt s.k. Introduktionsmedlemmar.
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§ 14

Motioner
Motion från Torbjörn Jönsson om reglerna för klubbtillhörighet i Skåneserien. I motionen yrkas att inga
förbehåll om representationsklubb skall gälla i Skåneserien. Nuvarande regler kräver att minst två spelare i
laget skall representera den klubb som laget spelar för. Styrelsen hade avstyrkt motionen. Torbjörn Jönsson
menade att regler och begränsningar inte främjar bridgen. Problem har uppstått i och med att Allsvenskan i
vissa fall styr spelarnas representationsklubb. Efter diskussion kring motionen lade Hans-Olof Hallén fram ett
alternativt förslag om att endast en spelare i laget behöver representera den klubb som laget tillhör.
Dessutom är det önskvärt att spelare som representerar andra klubbar även är medlemmar i lagets klubb.
Mötet beslutade att tillåta att endast en spelare behöver representera den klubb som man spelar för i
Skåneserien. Freddy Friberg medgav att styrelsen behandlat motionen styvmoderligt.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Styrelsen ville behandla den fortsatta Nestorpoänghanteringen. I samband med att budgeten diskuterades
(§12) beslutades att Förbundet skall fortsätta med denna hantering.

§ 16

Övriga ärenden
Förbundet Svensk Bridge arrangerar en distriktsträff i Jönköping den 15-17 oktober. Detta möte är inte
beslutsfattande, men diskussionerna är vägledande för beslut på nästa års Riksstämma. Inför denna träff
har förslag framlagts som innebär stora förändringar i Svensk Bridges organisation. Dessa förslag utdelades
till mötesdeltagarna. De klubbar som har synpunkter på dessa förslag uppmanas att lämna dessa synpunkter
till styrelsen och de delegater som skall deltaga på detta möte. Börge Gullgren framförde att det är problem
för klubbar med sommarbridgeverksamhet när medlemsavgiften skall betalas in senast den 30 juni. Detta
kan innebära problem för spelare som vill spela sommarbridge, men inte haft möjlighet att betala sin
medlemsavgift. Lars-Erik Ahlberg undrade om en person som inte är ansluten kan få tidningen ”Bridge”.
Fredrik Jarlvik berättade att det finns möjlighet att prenumerera utan att vara medlem. Hans-Olof Hallén
redogjorde för ett förslag om differentierade medlemsavgifter, utarbetat av Hallands BF. Detta förslag skall
behandlas på distriktsträffen.
Kenneth Österberg, Höörs BK, framförde genom Uno Kjellkvist att icke svenska spelare tillåts spela i svenska
mästerskap. Bland annat tilläts många utländska lag spela senior-SM för lag under Bridgefestivalen. HansOlof Hallén svarade att Svensk Bridge mycket sent ändrade reglerna för denna tävling. För övriga SMtävlingar gäller att alla som är anslutna till en svensk klubb också har rätt att spela i SM, oavsett
medborgarskap.
Uno Kjellkvist påpekade att styrelsen med kort varsel har beslutat om en kraftig höjning av hyra för
barometerbrickor och att detta kraftigt ökat utgifterna för klubbar med många barometertävlingar. Freddy
Friberg berättade att styrelsen först beslutade att kostnaden fr o m den 1/7 2004 för nylagda brickor skulle
vara 1,60 kr per bricka och för ”begagnade” brickor 16 kr per bord och att detta presenterades i Förbundets
cirkulär i april. En skrivelse med synpunkter om höjningen inkom från BK Kvartetten den 23 maj. Denna
skrivelse behandlades av styrelsen under sommaren och nytt beslut togs vid styrelsemöte den 18 augusti.
Detta beslut innebar att ”begagnade” brickor inte längre skulle tillhandahållas. Dessutom beslutades att
priset för nylagda brickor skulle vara 1,20 kr (enligt beslut i november 1996). Anledningen att begagnade
brickor ej längre kan tillhandahållas är att givsamlingar allt oftare läggs ut på klubbarnas hemsidor och att
spelare allt oftare spelar på olika klubbar. Fredrik Jarlvik påpekade att Förbundet p g a detta oftast har
levererat nylagda brickor till priset för begagnade och ofta även levererat betydligt fler dubbletter än
nödvändigt. Begagnade brickor förekommer i allmänhet heller inte hos övriga brickleverantörer. Förbundet
har hyrt ut brickor mycket billigt som en service till klubbarna, men den ansträngda ekonomin gör att man
måste se över intäkter och kostnader. Påpekas bör att Förbundet fortfarande är billigare än i stort sett alla
brickleverantörer i landet och att brickläggningen fortfarande medför ett underskott för Förbundet med
hänsyn tagen till den stora arbetsbelastningen som brickhanteringen innebär.
Freddy Friberg framförde Förbundet har haft problem med att hitta lokal till distriktsfinalen i mixed. De
lokaler som Förbundet normalt brukar hyra (Mixeden brukar ofta arrangeras i Landskronas Folkets Hus.)
dessvärre är bokade av andra sedan länge. Freddy Friberg frågade om någon klubb kan föreslå någon
lämplig lokal. Sten Ahlgren föreslog möjligheten med Öresundsgården i Malmö och skulle undersöka om
denna lokal är tillgänglig. Kansliet har preliminärbokat Malmö BK:s och Skånes BF:s lokaler som kan ta max
ca 48 par. Fredrik Jarlvik påpekade att Förbundet har som ambition att sprida DM-finalerna på olika orter för
att resorna för deltagarna skall bli mer rättvisa.
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§ 17

Val av distriktsordförande
På valberedningens förslag beslutades att välja Freddy Friberg till distriktsordförande för ett år.

§ 18

Val av övriga styrelseledamöter
Val av övriga styrelseledamöter. I tur att avgå är Göran Eklund, Anders Freij, Lars-Olof Willard och Eva
Andersson. Lars-Olof Willard, Göran Eklund och Anders Freij hade avböjt omval. Dessutom hade Peter
Forsslund önskat att lämna styrelsen och därmed skulle ett fyllnadsval göras på ett år. Valberedningen
föreslog val av Lennart Blomqvist, Höörs BK, Jan Carlsson och Kerstin Sjöstrand på två år samt Staffan
Lindberg, BK Tre Sang, på ett år. Jan Gutenwik, LUCK, lade förslag om att välja Lennart Blomqvist, Börge
Gullgren, Eva Erlandsson, LUCK, och Staffan Lindberg. Börge Gullgren och Kerstin Sjöstrand tackade nej för
val. Beslutades att välja Lennart Blomqvist, Jan Carlsson och Eva Erlandsson på två år. Beslutades att
välja Staffan Lindberg på ett år.

§ 19

Val av revisorer och revisorssuppleanter
På valberedningens förslag omvaldes Berth Rasmusson och Lars Durlow till revisorer på ett år samt Stefan
Underdal till revisorssuppleant på ett år.

§ 20

Val av valberedning
Omvaldes Uno Kjellkvist avböjde omval och Lennart Blomqvist valdes in i styrelsen. Beslutades att välja
John-Ingmar Ahlberg, Richard Korse och Björn Sörling till valberedning på ett år.

§ 21

Avslutning
Freddy Friberg tackade Roger Olsson för hans insatser i Förbundet och önskade honom lycka till i sitt nya
arbete som bridgelärare. Lars-Olof Willard avtackades liksom de övriga avgående styrelseledamöterna samt
Uno Kjellkvist som avgick från valberedningen. Freddy Friberg tackade även Lars Erwall för ett bra lett möte.
Ordföranden Lars Erwall tackade därefter de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 14.10.

Justeras:

__________________________
Lars Erwall, ordförande

_________________________
Kerstin Sjöstrand

Malmö den 11 september 2004

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

__________________________
Uno Kjellkvist, justeringsperson
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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den
11 september 2004.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
21 personer var närvarande. Beslutades att röstlängd upprättas vid behov.

§3

Föredragningslista
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§4

Val av ordförande för mötet
Valdes Freddy Friberg till ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Valdes Fredrik Jarlvik till sekreterare för mötet.

§6

Val av justeringsmän
Valdes Björn Sörling och Tomas Lindqvist att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§7

Mötets behöriga utlysande
Då kallelse utsänts inom föreskriven tid förklarade sig mötet vara behörigen utlyst.

§8

Styrelsens berättelse
Föredrogs och godkändes den av styrelsen framlagda verksamhetsberättelsen.

§9

Revisorernas berättelse
Föredrogs och godkändes revisorernas berättelse.

§ 10

Balansräkningen
Föredrogs och godkändes den av styrelsen framlagda balansräkningen.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12

Budget för löpande verksamhetsår
Freddy Firberg redogjorde för bidragen i Förbundet. Förutsättningarna för Förbundet och kraven i
bidragsbestämmelserna har ändrats och därmed kan inte Förbundet med säkerhet få de bidrag
som tidigare. För att balansera budget måste Förbundet begära ett högre bidrag från Skånes BF.
Med reservation för att Skånes BF:s årsmöte godkänner det budgeterade bidraget till
Förbundet godkändes den av styrelsen upprättade budgeten.

§ 13

Medlemsavgifter för 2005/2006
Beslutades att medlemsavgiften blir oförändrat 0 kronor. Beslutades att medlemsavgiften för
ickejunior som inte är medlemmmar i huvudförbundet skall vara samma som i Skånes BF.

§ 14

Ärenden som styrelsen önskade behandla
Freddy Friberg redogjorde för Förbundets framtid. Förbundet bildades 1986 mycket p g a att
bidragsbestämmelser krävde så. Nu har kraven ändrats därför är det inte nödvändigt att Förbundet
och Skånes BF är uppdelade i två olika förbund. Beslutades att styrelsen skall göra en utredning
om Förbundet kan slås samman med Skånes BF. Ett förslag om eventuell avveckling skall
presenteras på årsmötet 2005.
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§ 15

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden diskuterades.

§ 16

Val av ordförande i förbundet
På valberedningens förslag valdes Freddy Friberg till ordförande för ett år.

§ 17

Fastställande av antalet övriga ledamöter och val av dessa
På valberedningens förslag fastställdes antalet övriga ledamöter till fem (oförändrat).
Anders Freij och Göran Eklund hade avböjt omval. På valberedningens förslag nyvaldes Björn
Sörling, Malmö, och Staffan Lindberg, Helsingborg, båda på två år.

§ 18

Fastställande av antalet suppleanter och val av dessa
Antalet fastställdes till noll.

§ 19

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Omvaldes Berth Rasmusson och Lars Durlow till revisorer på ett år.
Nyvaldes Perry Sjöberg samt omvaldes Stefan Underdal till revisorssuppleanter på ett år.
Stefan Underdal valdes till förste revisorssuppleant.

§ 20

Val av valberedning
Omvaldes Tomas Lindqvist samt nyvaldes David Probert. Hans-Olof Hallén avgick i enlighet med
förbundets stadgar.

§ 21

Mötets avslutning
Ordföranden Freddy Friberg tackade de närvarande för visat intresse. Därefter förklarade han
mötet avslutat.

Justeras:

Malmö den 11 september, 2004

_________________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

_________________________
Björn Sörling, justeringsperson

__________________________
Tomas Lindqvist, justeringsperson

