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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 4 november, 2005.
Närvarande: Freddy Friberg, Eva Erlandsson, Staffan Lindberg, Hans-Olof Hallén, Björn Sörling, Jan Carlsson,
Jan Gutenwik, Boel Hall, Lennart Blomqvist 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 (2004-09-11).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Rogers Bridgeskola (Trelleborg) och Bridgeklubben BBC (Båstad) har beviljats inträde i Förbundet.
Postens KK, BK Ruterfyra och Finja BS har uträtt ur Förbundet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Med tillägg av ärenden under punkten ”Övriga frågor” godkändes av kanslisten upprättade
föredragningslistan.

§5

SVENSK BRIDGE
Fredrik Jarlvik, Freddy Friberg, Björn Sörling och Hans-Olof Hallén rapporterade från Svensk Bridges
Framtidsträff i Jönköping den 15-17 oktober. Bl a diskuterades resultatet från Bridgefestivalen 2004 samt
förslaget om att slå samman distrikt. Detta förslag ogillades av mötesdeltagarna och man tillsatte i stället
en kommitté för att utarbeta ett förslag om hur Förbundet skall organiseras i framtiden. Björn Sörling ingår
i denna kommittté. Skånes BF framförde Göran Eklunds förslag om progressiva medlemsavgifter. Detta
mottogs positivt och Skånes BF uppdrogs att utarbeta förslaget och lämna ett förslag till Förbundet.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Fredrik Jarlvik rapporterade att budgeten följs i stora drag. Dock sker en stor eftersläpning av en del
intäkter vilket gör det svårt att följa budgeten exakt månad för månad. Kanslisten skall i förväg skicka ut
ekonomisk ställning till styrelsen vid styrelsemöten. Vid årsmötet beslutades att budgeten för 2005-2006
skall presenteras under våren 2005. Freddy Friberg, Boel Hall, Jan Carlsson och Fredrik Jarlvik utsågs att
se över budget, kostnader och kansliverksamhet.

§7

KANSLIET
Det är viktigt att alla juniorer blir redovisade som medlemmar i klubbarna. Alla klubbar uppmanas att se till
juniorer blir medlemmar och att till kansliet rapportera alla juniorer som är med i bridgeaktiviteter. Såväl
som spelare, brickbytare eller annan typ av bridgemässig anknytning kan rapporteras som medlemmar.
Det är viktigt som underlag för Skånes BF:s bidragsansökningar.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att Skånes BF skall fortsätta att subventionera deltagande i Öppna SM för par. Startavgiften
är 90 kronor per spelare till Svensk Bridge, men Skånes BF tar endast ut 50 kronor av deltagande
spelare. Beslutades att maxgräns för antal par vid behov skall anges vid inbjudan till Förbundets DMtävlingar. Par från Skånes BF:s klubbar har förtur vid överteckning.Beslutades att Skånes BF skall
fortsätta med Simultantävlingen som spelades första gången våren 2004. Datum för ny tävling blir den 1
maj 2005. Boel Hall, Freddy Friberg och Fredrik Jarlvik skall arbeta vidare med planeringen av tävlingen,
bl a skall Tomas Brenning kontaktas för att hitta lämpliga lösningar i Ruter. Allemansträffens final spelas
den 13 mars. Beslutades att använda samma tävlingsuppläggning som 2004, d v s semibarometer med
6-8 brickor per omgång.

§9

KOMMITTEÈR
Kommittérna har ännu ej haft några möten.
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§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Freddy Friberg berättade att Skånes BF assisterar vid genomförandet av Lundaspelen den 8-9 januari
2005. Skånes BF har inget ekonomiskt ansvar. Freddy Friberg redogjorde för Göran Eklunds förslag om
medlemsavgifter. Freddy Friberg och Fredrik Jarlvik fick i uppgift att sammanställa detta för att skicka
förslaget till Svensk Bridge. Jan Carlsson påpekade att det förekommer fel i uppgifterna om klubbarna på
Skånes BF:s hemsida. Fredrik Jarlvik menade att hemsidan uppdateras frekvent, men att klubbarna
ibland missar att meddela ändringar. Beslutades att Jan Carlsson och Björn Sörling sammanställer ett
formulär om vilka uppgifter som skall finnas och att kanslisten samlar in korrekta uppgifter från klubbarna.
Lennart Blomqvist påpekade felaktigheter i Svensk Bridges medlemsregister. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag
att kontakta Svensk Bridge för att påtala detta. Jan Carlsson påpekade att reglerna kring
Introduktionsmedlemskap är otydliga. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att förtydliga informationen.
Information bör finnas på hemsidan.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att tilldela resekostnadsersättning: Eva Erlandsson 80:-, Jan Gutenwik 80:-, Freddy Friberg
210:-, Jan Carlsson 190:-, Staffan Lindberg 220:- och Boel Hall 110:-. Ersättningen utbetalades
tillsammans med ersättningen från förra styrelsemötet. Beslutades att nästa sammanträde hålles hos Jan
Carlsson i Ystad, måndag, tisdag eller torsdag i vecka 9. Kanslisten uppdrogs att skicka ut en
intresseenkät till styrelsen. Hans-Olof Hallén uppvaktades med anledning av 75-årsdagen den 28 oktober
med blomma och gåva (1000:-) till Hasses Ungdomsfond. Dessutom avsätter Skånes BF 1000 kronor i
årligt bidrag till fonden. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 22.15.

Justeras:

Malmö den 4 november 2004

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

Protokoll nr 3 2004/2005
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den 4
november.
Närvarande: Freddy Friberg, Eva Erlandsson, Staffan Lindberg, Hans-Olof Hallén, Björn Sörling, Jan Carlsson,
Jan Gutenwik, Boel Hall, Lennart Blomqvist och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 22.15.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2004-09-11) hade justerats och lades till handlingarna.

§3

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§4

EKONOMISK STÄLLNING
Ungdomskonsultenten rapporterade att budgeten följs.

§5

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

§6

ÖVRIGA FRÅGOR

§7

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 22.20.
Beslutades att nästa sammanträde hålles efter mötet i Skånes BF i vecka 9, 2005. Datum meddelas
senare.

Justeras:
________________________
Freddy Friberg, ordförande

Malmö den 4 november 2004
___________________________
Fredrik Jarlvik

