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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 3 februari.

Närvarande: Freddy Friberg, Eva Erlandsson, Lars-Olof Willard, Hans-Olof Hallén (fr o m § 7), Roger Olsson, Anders
Freij, Boel Hall, Eva Andersson, 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 (2003-12-01).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Beslut om att avsätta 500 kronor till Hasses Ungdomsfond, till minne av John Lindskog, Landskrona BK.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes av kanslisten upprättade föredragningslistan.

§5

BRIDGEFESTIVAL 2004
Skånes BF har beställt 30 set (1-32) brickor med kortlekar som använts under Bridgefestival 2004. Kostnad
per set är 640 kronor. Skånes BF fortsätter att dela ut ”Bridgecheckar” vid sina DM-tävlingar. Bridgecheckarna
kan av spelarna växlas in som likvid för en startavgift i en brons- eller silvertävling under Bridgefestivalen.
Kansliet har hjälpt FSB med att hitta bridgearbetare till Bridgefestivalen. Det saknas fortfarande en del
funktionärer och kansliet letar vidare. Flera av Förbundets styrelsemedlemmar och anställda är redan
engagerade. Den 27-29 februari kommer FSB och representanter från de deltagande nationerna ha ett möte i
Malmö. Skånes BF bistår med bord, budlådor och duplicerade brickor till en bridgetävling som spelas på
kvällen den 27:e. Skånes BF kommer även att närvara vid ett möte med FSB den 27:e. Skånes BF avvaktar
ytterligare direktiv från FSB.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Fredrik Jarlvik rapporterade att budgeten följs i stora drag. Dock sker en stor eftersläpning av en del intäkter
och bidrag vilket gör det svårt att följa budgeten exakt.

§7

TÄVLINGSVERKSAMHET
Det är många tävlingsarrangemang under våren. En skrivelse om resultatrapportering vid Förbundets
partävlingar behandlades. Styrelsen ansåg att den modell som nu används, dvs overhead och med
scoretavlor på flera platser i lokalen är tillfredställande på flera sätt. Alternativet att dela ut kopierade
scoretavlor vid varje bord ansågs som mer störande. Som tidigare erbjuds alla intresserade par att få en
kopierad uppsättning scoretavlor efter tävlingen. Dessutom uppdateras Förbundets hemsida med resultat och
scorer direkt efter tävlingen. Diskuterades nytt upplägg för Allemansträffen. Tävlingen skall spelas som
semibarometer i olika grupper. 7 omgångar med 8 brickor i varje. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att planera
tävlingen. Skånes BF har för avsikt att arrangera en Simultantävling den 16 maj. Tävlingen skall spelas på
många platser och resultaten skall rapporteras till en central, sammanräknas och därefter skall ett totalt
slutresultat presenteras samma dag. Priserna kommer huvudsakligen bestå av Förbundets ”Bridgecheckar”
med något bättre priser till de främst placerade. Startavgiften föreslogs till 50 kronor per spelare och hälften
för juniorer. Freddy Friberg, Boel Hall och Fredrik Jarlvik arbetar vidare med tävlingen. Skånes BF har av
Förbundet Svensk Bridge fått en förfrågan om att arrangera Nordiska Mästerskapet 2005 (Kristi
Himmelfärdshelgen). Samtidigt skall även ett utbyte mellan Förbundslag från Sverige och England ske. Totalt
är det ca 25-30 lag som spelar. De engelska gästerna skall helst erbjudas privat inkvartering. Styrelsen var
försiktigt positiva till detta. Stor tveksamhet rådde dock om möjligheten att hitta tillräckligt många sängplatser
privat. Skånes BF är beredda att diskutera med FSB och en förutsättning är att FSB har det huvudsakliga
ansvaret och att Skånes BF inte behöver stå för några betydande kostnader. I det pågående DM-kvalet har en
klubb anmält att åtta par deltar och att det var fullt för utomstående par. På förekommen anledning bör det
påpekas att klubben hade 30 par (fullt) vid speltillfället och att åtta av dessa deltog i DM-kvalet, helt enligt de
regler som FSB har fastställt.
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§8

NESTORPOÄNG
Förbundet svensk Bridge har beslutat att fr o m den 1/7 2004 avveckla Nestorpoäng. Skånes BF har ett
kontrakt som FSB därmed säger upp. Styrelsen diskuterade Nestorpoängens framtid. Man ansåg att
Nestorpoäng bör finnas kvar. Hans-Olof Hallén fick på förra mötet uppdrag att om möjligt förhöra sig med
berörda klubbar om tänkbara lösningar. På de fyra klubbar han nu hade besökt har en enkät gjorts om hur
mycket de är beredda att betala för att bli medlemmar och fortsätta att spela om Nestorpoäng. Svaren visar att
av 91 personer är 23 beredda att betala full förbundsavgift (280), 24 kan betala 125 kronor, 40 kan tänka sig
att betala 100 kronor och fyra 0 kronor. Skånes BF anser att Nestorpoängen skall finnas kvar och att de
spelare som vill spela om och registrera Nestorpoäng skall erbjudas medlemskap i FSB till en reducerad
avgift och eventuellt reducerad service. Då Nestorpoängen enligt FSB:s beslut skall avvecklas vill Skånes BF
forsätta med hanteringen så att möjlighet till vidare diskussion kan ges på höstens Distriktsträff. Styrelsen
ansåg att det vore synd att missa dessa medlemmar och de möjliga intäkterna. Freddy Friberg har fortsatt
kontakt med FSB i frågan.

§9

ÖVRIGA FRÅGOR
Silverpoäng kostar vid registering via distriktsförbundet klubben 14 kronor. Två kronor tillfaller distriktet och 12
kronor FSB. I och med att många klubbar nu registrerar sina mästarpoäng direkt till FSB går distriktet ”miste”
om två kronor per registrering. Hans-Olof Hallén föreslog att FSB skall debitera klubben 14 kronor och
därefter kreditera distriktet två kronor per registrering. Styrelsen ansåg att det rör sig om relativt små summor.
Fredrik Jarlvik kontaktar FSB för att förhöra sig om hur det skall hanteras.
Hans-Olof Hallén hade synpunkter på årets SM/DM för lag. Han tyckte att införandet av fasta speldagar hade
fungerat bättre än väntat. Dock ansåg han att en önskad effekt har uteblivit, nämligen att lagen i Skåneserien
skulle vara mer disciplinerade med att spela sina matcher i tid. Bl a är det ett lag i division 1 som endast spelat
två matcher i nuläget. Fredrik Jarlvik meddelade att han redan har varit i kontakt med laget så att matcherna
spelas snarast. En annan negativ effekt var att det i ett specifikt läge har visat sig att ett lag kan ha en fördel
av att inte protestera. Anledningen är den regel som gör att ett lag kan få en ny chans vid ett udda antal
kvarvarande lag. Styrelsen var överens om att detta var mycket olyckligt, men att situationen var unik och att
andra lösningar kunde vara mer orättvisa. Dock diskuterades hanteringen av protester i Förbundets
lagtävlingar. Styrelsen efterlyste mer tydliga regler för protesttider och att protester inte skulle kunna återkallas
när behandling väl påbörjats. Fredrik Jarlvik kommer senare att göra en enkät till deltagande lag i SM/DM om
hur införandet av fasta speldagar har fungerat och om det skall användas kommande säsong.

§ 10

AVSLUTNING
Beslutades att tilldela resekostnadsersättning: Göran Eklund 240:-, Lars-Olof Willard 90:-, Eva Andersson
120:-, Eva Erlandsson 100:-, Anders Freij 90:-, Boel Hall 110:- och Freddy Friberg 200:-. Beslutades att nästa
sammanträde hålles tisdagen den 23 mars på kansliet i Malmö. Ordföranden tackade de närvarande och
förklarade mötet avslutat kl. 22.30.

Justeras:

Malmö den 3 februari 2004

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

