Protokoll nr 1 2004/2005 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 18 augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Lars Erwall, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Boel Hall, Göran Eklund och
Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordföranden mötet öppnat
klockan 19.20.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2004-03-23).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Styrelsen har beslutat att i Skåneserien låta alla segrare i division 2 flyttas upp i division 1 och fyra lag flyttas
ner från division 1. Följande klubbar har lämnat Förbundet: Ekeby BK, Helsingborgs BS, BS Stenbocken, BK
Furutorp, Adastra BK, BK Thule, Tetra Pak BS, Borrby BK, Borgmästargårdens BK, Ellstorps Bridgeveteraner,
Fridhems SPF och Pri-Bri Pensionärer. Ljunghusens BK har beviljats inträde i Förbundet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
En motion hade inkommit och ärendet lades till under ”Övriga frågor”. Göran Eklund hade ett ärende som
berörde medlemsavgifter, därefter godkändes den upprättade föredragningslistan.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Freddy Friberg rapporterade från Bridgefestival 2004. Freddy Friberg och Hans-Olof Hallén rapporterade om
ärenden som kommer att behandlas under distriktsträffen i Skövde den 15-17 oktober.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Vissa justeringar gjordes i balansräkningen gällande Förbundets innestående medel hos Alecta. Därefter
godkände styrelsen den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen.
Verksamhetsåret har gett drygt 138000 kronor i överskott. Anledningen till detta stora överskott är att
revisorerna har påpekat att de av Alecta tidigare utbetalda medel (100000) samt 37277 som finns som en
fordran hos Alecta, skall upptas i resultaträkningen för 2003/2004. Styrelsen diskuterade rutinerna för
redovisning av juniormedlemmar. Skånes UBF hanterar redovisningen av juniorer och bidragsansökningar.
Skånes UBF har funnit, att antalet redovisade juniormedlemmar minskar och därmed saknas underlag för att
ansöka om bidrag för ungdomsverksamhet från Region Skåne. Budgetförslaget för 2004/2005 visar ett
underskott på 110000 kronor. Detta beror på att Skånes BF:s bidrag till Skånes UBF ökar p g a att
landstingsbidraget försvinner samt inköp av bord, brickor och kortlekar för 32000 kronor från Bridgefestivalen
samt ökade inbetalningar av pensionsförsäkringar (Alecta m fl) för personalen. Beslutades att avsätta 1000 kr
till Hasses Ungdomsfond. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet en ökning av distriktsavgiften med 40
kronor till 90 kronor. 2005/2006. För veteraner i rena veteranklubbar föreslår styrelsen en ökning från 20
kronor till 40 kronor.
Göran Eklund presenterade ett förslag på ”progressiva medlemsavgifter” där spelarna betalar avgifter i
förhållande till antal spelade brickor. Styrelsen ansåg att förslaget var intressant. Göran Eklund arbetar
tillsammans med Freddy Friberg vidare på förslaget så att det sedan kan eventuellt kan presenteras vid
ärsmötet och FSB:s distriktsträff.

§7

KANSLIET
Beslutades att Skånes BF bör fortsätta med nestorpoänghanteringen. Det nya namnet skall vara ”Skånska
Nestorpoäng”. Förslaget framlägges till årsmötet. En skrivelse från Uno Kjellkvist hade inkommit till Skånes
BF gällande tidigare beslut om prissättning av brickor. Uno Kjellkvist anser att höjningen är för hög. Styrelsen
beslutade att priset för nylagda brickor skall vara oförändrat 1,20 kronor (enligt styrelsebeslut 1996-11-21).
Styrelsen beslutade att fr o m den 1/9 inte längre hyra ut redan cirkulerade brickor (”begagnade”).
Anledningen är att många klubbar numera presenterar givsamlingar på internet och därmed kan brickseten
inte skickas till andra klubbar. Begagnade brickset ökar också risken för felduplicering samt att spelare får
spela samma brickset mer än en gång. Fredrik Jarlvik har undersökt prissättningen hos andra distrikt och
detta visar att Skånes BF har ett mycket lågt pris för duplicerade brickor.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att ha oförändrade startavgifter i Förbundets tävlingar. Beslutades fortsätta med ”fasta” speldagar i
DM för lag. En enkät bland lagen har visat att en stor majoritet föredrar fasta speldagar. Beslutades att
Skånes BF inte längre skall erbjuda klubbarna tävlingsledare m.m. i samband med oktobersilver. Skånes BF
har de senaste åren haft stora problem med att anlita tävlingsledare i vissa regioner i Skåne och kansliet har i
många fall fått övertala klubbar att själva sköta tävlingar. Dessutom har kansliet i många fall fått anlita externa
tävlingsledare. Beslutades att erbjuda klubbarna att styrelsemedlemmar, efter förfrågan, gärna besöker
klubbarna för att ge information om Förbundet och dess verksamhet.
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§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 11 september på Malmö BK:s och Förbundets lokaler. Mötet startar
klockan 10.30 efter Skånes UBF:s möte. Peter Forsslund har avsagt sig sitt uppdrag och ett fyllnadsval måste
göras. Anders Freij och Göran Eklund har avböjt omval. Freddy Friberg, Eva Andersson och Lars-Olof Willard
står för omval. Beslutades att föreslå Lars Erwall som ordförande för årsmötesförhandlingarna. Beslutades att
inte ha någon bridgetävling i samband med årsmötet. Viktiga punkter för årsmötet blir budgetförlslaget med
behov av intäktsförstärkningar alternativt sänkt servicenivå.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
En motion från Torbjörn Jönsson hade inkommit. Denna gällde klubbtillhörighet i Skåneserien. Motionären vill
inte ha några restriktioner. I nuvarande bestämmelser gäller att minst två spelare per match skall representera
den klubb man spelar för. Styrelsen har tidigare med full majoritet avslagit samma ärende och beslutade att
inte bifalla motionen som kommer att presenteras på Skånes BF:s årsmöte.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 11 september efter årsmötet. Beslutades preliminärt
att påföljande möte skall hållas den 18 november på kanslilokalerna i Malmö. Beslutades att utdela
resekostnadserättning till Roger Olsson 110:-, Göran Eklund 230:-, Freddy Friberg 200:-, Anders Freij 75:och Lars Erwall 180:-. Ordföranden tackade de avgående ledamöterna Göran Eklund och Anders Freij för ett
bra arbete i styrelsen och förklarade därefter mötet avslutat kl. 22.30.

Justeras:

Malmö den 19 augusti 2004

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik
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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den 18 augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Boel Hall, Göran Eklund och Fredrik
Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 22.30.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2004-03-23) hade justerats och lades till handlingarna.

§3

UNDERHANDSBESLUT
Styrelsen har p g a arbetsbrist beslutat att säga upp Roger Olsson fr o m den 9 september.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§5

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände, efter smärre rättelser, av kanslisten upprättade verksamhetsberättelsen,
balansräkningen och resultaträkningen. Budgetförslaget för 2004/2005 är balanserat. Beslutades att föreslå
årsmötet oförändrad distriktsavgift för 2005/2006. Malmö Kommun har beviljat ett halvt konsulentbidrag (ca 76
000 kronor). Beslutades att p g a förändrade rutiner för bidragsansökningar inte ansöka om landstingsbidrag i
Region Skåne för 2004/2005.

§6

TÄVLINGSVERKSAMHET
Skånes UBF arrangerar som vanligt Juniorrally och SM/DM-tävlingar för juniorer.

§7

ÅRSMÖTE
Beslutades att årsmötet skall hållas på Malmö BK den 11 september med start klockan 10.00. I
valberedningen föreslås David Probert som efterträdare för Hans-Olof Hallén som måste avgå enligt
stadgarna.

§8

ÖVRIGA FRÅGOR
Styrelsen diskuterade Skånes Ungdomsförbunds framtid. Beslutades att ta upp frågan på kommande
årsmöte. Styrelsen föreslår inte någon nedläggning av Skånes UBF.

§9

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 22.40.
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 11 september efter årsmötet.

Justeras:
________________________
Freddy Friberg, ordförande

Malmö den 19 augusti 2004
___________________________
Fredrik Jarlvik

