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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 23 mars.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Gutenwik, Eva Andersson, Göran Eklund, Lars-Olof Willard, Hans-Olof Hallén,
Roger Olsson och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg tackade för en god middag och hälsade de närvarande välkomna. Därefter
förklarade ordföranden mötet öppnat klockan 19.35.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2004-02-03).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Inga beslut noterade.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Efter komplettering på vissa punkter godkändes den av kanslisten upprättade föredragningslistan.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE (FSB)
Fredrik Jarlvik rapporterade från FSB.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Förbundets ekonomi är stabil med god likviditet, budgeten följs. Aktuell balansrapport och resultatrapport
genomgicks post för post.

§7

KANSLIET
Styrelsen framförde sin uppskattning till kanslipersonalen för att kansliarbetet genomförs på ett bra sätt.
Beslutades att köpa 16 bord med budlådor som säljes ut efter Bridgefestival 2004. Kostnaden är 800 kronor
per bord/budlådor. Samtidigt beslutades att sälja lika många bord/budlådor av kansliets material för ca 300
kronor per bord/budlådor. Tidigare har beslutats att köpa in 30 set brickor med kortlekar. Förbundet har
många klubbar med färre än åtta medlemmar. Beslutades att tillskriva dessa klubbar för att informera om
Förbundet Svensk Bridges nya stadgar där det bl. a. krävs minst åtta medlemmar. Dessutom beslutades att
en skrivelse skall skickas till de klubbar som spelar om Nestorpoäng för att informera om Nestorpoängens
framtid och alternativa lösningar. Beslutades att teckna nytt avtal för parkeringsplats i anslutning till
kanslilokalen. Det nya avtalet medför högre kostnader, men styrelsen ansåg att en fast parkeringsplats är
nödvändig för kanslipersonalen. Malmö BK har förlängt sitt hyreskontrakt med HSB fram t.o.m. 2009. Skånes
BF har f.n. kontrakt t.o.m. 2005-12-31 och detta kan förlängas.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Kanslistens preliminära förslag till tävlingsprogram för 2004/2005 godkändes. Allemansträffen 2004 är
avslutad. Det nya tävlingsupplägget har uppskattats och Skånes BF har fått höra många positiva reaktioner
från deltagarna. Deltagarantalet ökade både i kvalen och i finalen. Kanslisten har bokat lokal för nästa års
Allemansfinal, den 13 mars 2005. Beslutades att inte höja avgifterna i Förbundets tävlingar. Diskuterades
Skånes BF:s Simultantävling. Tävlingen kommer att spelas den 16 maj. Freddy Friberg och Fredrik Jarlvik fick
i uppdrag att skriva och distribuera en inbjudan till klubbarna. Belutades att ett heat måste bestå av minst åtta
par. Fredrik Jarlvik framlade ett förslag till ny serieindelning i Skåneserien. Främsta orsaken till förändringarna
är att minska resorna i division två norra. Styrelsen beslutade att efter vissa förändringar godkänna förslaget.
Ett reviderat förslag bifogas.
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§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommitteérna.

§ 10

BRIDGEFESTIVAL 2004
Arbetet med Bridgefestival 2004 är i full gång. Fredrik Jarlvik och Roger Olsson samarbetar med FSB. Bl. a.
skall de delta i ett förberedande möte i Jönköping den 31/3-1/4. Många intresserade spelare och medhjälpare
ringer till kansliet med frågor om tävlingar, boende mm.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Skånes BF har för avsikt att fortsätta med Nestorpoäng. Freddy Friberg och Fredrik Jarlvik har varit i kontakt
med Björn Gustafsson på FSB och framfört detta. Skånes BF skall lägga fram ett förslag där de som spelar
om Nestorpoäng också på något sätt kan vara anslutna till Förbundet. Reducerad medlemsavgift har
diskuterats. FSB har styrelsemöte den 13 maj och då skall förslaget vara klart.
Roger Olsson har varit anställd på kansliet sedan september 2002. Till viss del har anställningen finansierats
av FSB. From september 2004 försvinner detta stöd och därmed blir det svårt för Förbundet att erbjuda en
heltidsanställning. Roger har planer på att börja bedriva bridgekurser i egen regi och eventuellt kan en
halvtidsanställning vara aktuell under 6 månader.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles onsdagen den 18 augusti 19.00 på kansliet i Malmö. Beslutades att
utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg 220:-, Roger Olsson 100:-, Göran Eklund 250:-, och Eva
Andersson 110:-, Lars-Olof Willard 80:-, Jan Gutenwik 80:-. Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat kl.
23.00.

Justeras:

Malmö den 23 mars 2004

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

Protokoll nr 4 2003/2004
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den 23 mars.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Gutenwik, Eva Andersson, Göran Eklund, Lars-Olof Willard, Hans-Olof Hallén,
Roger Olsson och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 23.00.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2003-12-04) hade justerats och lades till handlingarna.

§3

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§4

EKONOMISK STÄLLNING
Ungdomskonsulenten rapporterade att budgeten följs och att likviditeten är god. Ungdomskonsulentens lön
höjs den 1 april med 4 % enligt läraravtal. Avtalstiden är 2001-2005 och innebär 4% uppräkning per år.
Förbundet har erhållit Landstingsbidrag med 80.000:-. Förbundet har ansökt om konsultentbidrag. Förbundet
erhåller lönebidrag från AMS och Malmö Kommun för anställning av Roger Olsson.

§5

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

§6

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades

§7

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 23.05.
Beslutades att nästa sammanträde hålles onsdagen den 18 augusti i Malmö efter mötet i Skånes BF.

Justeras:
________________________
Freddy Friberg, ordförande

Malmö den 23 mars 2004
___________________________
Fredrik Jarlvik

