Protokoll nr 1 2005/2006 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 17 augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Boel Hall, Lennart Blomqvist, Staffan Lindberg, Jan Gutenwik,
Eva Erlandsson, Björn Sörling, Hans-Olof Hallén, Thomas Winther och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna. Speciellt hälsade han Thomas
Winther, FSB:s konsulent, välkommen. Därefter förklarade ordföranden mötet öppnat klockan 19.20.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2005-03-29).

§3

UNDERHANDSBESLUT
AU har beslutat att låta Lövestads BK:s lag i Skåneserien fortsättningsvis representera Ystads BS p
g a att Lövestads BK har utträtt ur Förbundet. Förtjänsttecken i silver med lagerkrans tillstyrkt (och
utdelat i april) för Gösta Pålsson, BK Zonen. Följande klubbar har uträtt ur Förbundet: Lövestads
BK, Dammfri PBK, Färlövs BK, Hasslarps BK, Kemira IF:s BS, Abbekås Byalags Bridge, BK Air
Bridge och Bjuvs BK. Inköp av gåva till Kristianstads BK på deras 70-årsjubileum.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Thomas Winther rapporterade från Förbundet Svensk Bridge (FSB). Han nämnde bl a Förbundets
framtidsplaner, P2010 som finns presenterade på hemsidan samt Futurumgruppens rapport.
Beslutades att Skånes BF skall ha en länk på sin hemsida för att klubbar och medlemmar skall
kunna läsa dessa rapporter. Dessutom nämnde han vad som är på gång inom FSB, bl a Spader,
Nationellt handikapp, kursmaterial, utbildningar mm. Freddy Friberg rapporterade från
Bridgefestivalen i Jönköping 2005. Hans-Olof Hallén påpekade att FSB har beslutat att alla klubbar
måste spela om bronspoäng. Han ansåg dessutom att detta beslut har fattats på ett felaktigt sätt.
Skånes BF anser inte att ett tvång skall finnas utan att klubbarna skall kunna välja om de vill spela
om bronspoäng eller ej. Beslutades att Skånes BF skall lämna en motion till FSB där man
motionerar om att klubbarna skall kunna välja om man vill spela om bronspoäng eller ej. Hans-Olof
Hallén erbjöd sig att skriva denna motion.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen.
Redovisningen genomgicks post för post. Verksamhetsåret har gett drygt 115 000 kronor i
underskott vilket är 5 000 mer än budgeterat. Anledningen till detta stora underskott är att Skånes
BF har tappat ca 80 000 kronor som man tidigare har erhållit i bidrag från Landstinget. Dessutom
har bridgebord och kortlekar inköpts för ca 32 000 kronor. Beslutades att avsätta 1000 kr till
Hasses Ungdomsfond. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrade medlemsavgifter för
2006/2007. Enligt redovisning från FSB per den 16/8 var antalet medlemmar i princip oförändrat
jämfört med motsvarande period förra året. Den tidigare framlagda budgeten 2005/2006
genomgicks och godkändes. Denna budget är balanserad vilket var styrelsens ambition vid
årsmötet 2004.

§7

KANSLIET
Jan Carlsson redogjorde för rapporten om kanslitjänsten. Rapporten är ännu inte helt klart, men
skall sändas till styrelsen före årsmötet. Beslutades att tillstyrka inträde i Förbundet för Hököpinge
BK, Stora Herrestads BK och BS Oden. Nestorpoängen diskuterades. FSB har för avsikt att ta upp
detta på Riksstämman i Uppsala. Skånes BF avser att fortsätta med hanteringen av Nestorpoängen.
En höjning av priset diskuterades, men styrelsen ansåg inte att detta är nödvändigt för närvarande.

Protokoll nr 1 2005/2006 2(2)
§8

TÄVLINGSVERKSAMHET

FSB har beslutat att höja startavgifterna för samtliga SM-tävlingar. Beslutades att Skånes BF:s
skall ha motsvarande höjning vid sina kval till SM (DM-spelet). Beslutades att Skånes BF:s
subvention för spel i kvartsfinalerna i SM-par fortfarande skall vara 40 kronor. Beslutades att
godkänna kanslistens förslag till tävlingsbestämmelser i SM/DM lag samt Skåneserien. Endast små
förändringar har gjorts. Skånes BF:s Simultantävling skall enligt tidigare beslut spelas den 1 maj
2006. De deltagande klubbarna 2005 ansåg dock att denna dag var olämplig. Kanslisten uppdrogs
att hitta alternativa dagar, men den 14 maj bestämdes preliminärt.
§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 10 september på Malmö BK:s och Förbundets lokaler.
Mötet startar klockan 10.30 efter Skånes UBF:s möte. Freddy Friberg, Boel Hall, Staffan Lindberg
och Jan Gutenwik. Beslutades att som en punkt på mötet behandla FSB:s framtidsrapport P2010
samt Futurumgruppens rapport.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Det verkar finnas behov av funktionärskurser för klubbarnas medlemmar. Bl a kurs för
tävlingsledare, Ruterprogrammet och Spader (FSB:s hemsida). Av denna anledning beslutades att
Skånes BF skall arrangera kurser under utbildningsveckan den 20 november. Tävlingsledarkurs
steg 1 (enligt tidigare beslut), Tävlingsledarkurs steg 2, kurs i Ruter steg 1 och kurs i Spader är
aktuella kurser. Det ansågs lämpligt att kurserna är på samma dag och på samma plats. Kanslisten
fick i uppdrag att planera detta.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 10 september efter årsmötet. Beslutades
preliminärt att påföljande möte skall hållas torsdagen den 17 november, 18.30 på kanslilokalerna i
Malmö. Beslutades att utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg 200:-, Boel Hall 110:-,
Staffan Lindberg 220:-, Jan Carlsson 200:-, Eva Erlandsson 80:- och Jan Gutenwik 80:-.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 22.10.

Justeras:

Malmö den 17 augusti 2005

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare
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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den 17
augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Lennart Blomqvist, Staffan Lindberg, Jan Gutenwik, Eva
Erlandsson, Björn Sörling, Hans-Olof Hallén, Thomas Winther och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 22.15.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2005-03-29) hade justerats och lades till handlingarna.

§3

UNDERHANDSBESLUT
Inga underhandsbeslut fanns.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§5

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen.
Budgetförslaget för 2005/2006 är balanserat. Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad
distriktsavgift för 2006/2007. Malmö Kommun har beviljat ett halvt konsulentbidrag (ca 79 000
kronor).

§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 10 september med start klockan 10.00.

§8

ÖVRIGA FRÅGOR
Styrelsen diskuterade Skånes Ungdomsförbunds framtid. Styrelsen anser inte längre att det finns
något behov för att Skånes UBF och Skånes BF skall vara uppdelade i två förbund. Det finns inte
heller längre några fördelar vad avser bidragsansökningar mm. Styrelsen beslutade att på årsmötet
föreslå att Skånes Ungdomsbridgeförbund skall upplösas och ingå som en del av Skånes
Bridgeförbund. Eftersom det enligt stadgarna krävs två årsmötesbeslut för en upplösning av
Förbundet kommer en sammanslagning sannolikt att genomföras först nästa säsong, dvs
2006-07-01.

§9

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 22.20.
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 10 september efter årsmötet.

Justeras:

Malmö den 17 augusti 2005

________________________
Freddy Friberg, ordförande

___________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

