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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 29 mars.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Gutenwik, Staffan Lindberg, Jan Carlsson, Hans-Olof Hallén, Eva Erlandsson, Boel
Hall, Björn Sörling och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 19.15.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2004-11-04).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Förtjänsttecken i silver med lagerkrans tillstyrkt för Lars Malm, Hästveda BK. Förtjänsttecken i silver tillstyrkt
för Lisbeth Nilsson, Hästveda BK. Finja BS har beviljats utträde ur Förbundet.

§4

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

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE (FSB)
Fredrik Jarlvik rapporterade om positiv medlemstatistik från FSB. Skånes BF har ökat sitt medlemsantal
kraftigt, framförallt tack vare många registrerade I-medlemmar, men även fullbetalande medlemmar och
juniorerer har ökat. Skånes BF hanterar fortfarande Skånska Nestorpoäng. Svensk Bridge menar att detta
strider mot Riksstämmans beslut 2003. Skånes BF har vid årsmötet 2004 beslutat att fortsätta med Skånska
nestorpoäng och styrelsen kan inte se något formellt hinder för detta. Göran Eklunds förslag om progressiva
medlemsavgifter har kompletterats och efter önskemål sänts till Svensk Bridges styrelse som dock anser att
det är för komplicerat att genomföra. Eventuellt kommer Skånes BF att lämna en motion till Riksstämman i
oktober. Diskuterades ständiga medlemmar. Svensk Bridge kommer Riksstämman att föreslå att denna
möjlighet skall tas bort, men de som redan är ständiga medlemmar kommer fortsättningsvis att vara detta.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Förbundets ekonomi är stabil med god likviditet. Aktuell balansrapport och resultatrapport genomgicks post för
post. Jämförelse med budgeten gjordes samtidigt och det finns risk att budgeten överskrids negativt för
innevarande år. Kanslisten har gjort ett budgetförslag för 2005-2006. I och med att medlemsavgifterna höjs
under 2005-2006 kan en balanserad budget presenteras trots att Skånes BF har förlorat en stor del av
juniorbidragen. Styrelsen godkände förslaget och detta skall presenteras för klubbarna inom kort. Jan
Carlsson undrade om Skånes BF måste bestå av två förbund, Skånes BF och Skånes UBF. Det skulle spara
både arbete och administration och dessutom får man en bättre överblick genom en sammanslagning.
Styrelsen för Skånes BF förslår till styrelsen i Skånes UBF att se om en nerläggning av Skånes UBF är möjlig.

§7

KANSLIET
Kansliets arbetsuppgifter och servicenivå diskuterades. Detta var en punkt på årsmötet i september 2004 och
klubbarna var då överens om att kanslifunktionen behövs i nuvarande grad. Eftersom en stor det av
juniorbidragen har försvunnit kommer årets resultat visa kraftigt minus enligt budget. För att kunna presentera
en balanserad ekonomi 2005-2006 och framåt beslutades då om en höjning av medlemsavgifterna till
Förbundet. Beslutades att Jan Carlsson gör en utredning om detta är en bra lösning. Förbundet har f n har 16
klubbar med färre än åtta medlemmar. Beslutades att kanslisten skall kontakta dessa klubbar för att att hitta
lösningar som gör att dessa klubbar följer gällande stadgar om antal medlemmar. Det finns också klubbar
som har spelare som inte är anslutna till Förbundet, vilket också är i strid mot stadgarna. Styrelsen ansåg att
detta har blivit bättre under senare tid och avvaktar åtgärder.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Kanslistens förslag till tävlingsprogram för 2005/2006 godkändes. Allemansträffen 2005 är avslutad.
Kanslisten bokar lokal för nästa års Allemansfinal, den 12 mars 2006. Beslutades att inte höja avgifterna i
Förbundets tävlingar. Diskuterades Skånes BF:s Simultantävling. Tävlingen kommer att spelas den 1 maj.
Kanslisten fick i uppdrag att skicka ut inbjudan, fastställa tävlingsbestämmelser, prisfördelning (60% av
startavgifterna) och tekniska lösningar mm. Beslutades att ett heat måste bestå av minst åtta par och att det
skall vara minst sex heat. Beslutades att fortsätta med den för året nya serieindelningen i Skåneserien.
Lundaspelen arrangeras den 7-8 januari 2006. Tävlingen arrangeras av BK Finn i samarbete med Skånes BF.
Diskuterades framtida behov av kurser. Utöver TL-kurser finns det behov av utbildningar i Ruter och Spader.
Kanslisten skall försöka planera in kurser under tidig höst. Kanslisten påpekade också att Svensk Bridges
rikskonsulent, Thomas Winther, kan hjälpa klubbarna just med detta. Klubbar som har behov av
utbildning/information uppmanas att kontakta antingen kansliet eller Thomas Winther.

Protokoll nr 4 2004/2005

(2/2)

§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommitteérna.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Diskuterades praxis för representation vid inbjudan från jubilerande klubbar. Målsättningen är att någon ur
styrelsen skall kunna närvara om möjlighet finns. I annat fall försöker man hitta någon lämplig representant
som kan företräda Förbundet. Diskuterades arvoden för funktionärer vid Förbundets tävlingar. Jan Carlsson
nämnde vissa brister i programmet Ruter. Det rör sig om behov av individuella tävlingar, vilket är planerat att
tillkomma i Ruter och problem med utskrifter till vissa skrivare. Hans-Olof Hallén påtalade att en kvaltävling i
SM för par letts av en tävlingsledare utan silverlicens. Generellt gäller att tävlingsledaren alltid skall ha licens
för minst den nivå som tävlingen spelas på. Skånes BF och kanslisten har ansvar för att dessa tävlingar leds
av en TL med minst silverlicens.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles onsdagen den 17 augusti 19.00 på kansliet i Malmö. Beslutades att
utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg 210:-, Staffan Lindberg 210:-, Jan Carlsson 195:-, Eva
Erlandsson 80:-, Boel Hall 105:-, Jan Gutenwik 80:-. Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat kl. 22.30.

Justeras:

Malmö den 30 mars 2005

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

Protokoll nr 4 2004/2005
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den 29 mars.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Gutenwik, Staffan Lindberg, Jan Carlsson, Hans-Olof Hallén, Eva Erlandsson, Boel
Hall, Björn Sörling och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 22.30.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2004-11-04) 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 2 % enligt nytt läraravtal. Avtalstiden är 2005-2007 och innebär 2% uppräkning per år.
Förbundet har ansökt om konsultentbidrag.

§5

TÄVLINGSVERKSAMHET
Skånes UBF arrangerar som vanligt Juniorrally och SM/DM-tävlingar för juniorer. Skånes BF är medarrangör i
årets Riksläger för juniorer som skall arrangeras i Ystad den 5-7 maj.

§6

ÖVRIGA FRÅGOR
Diskuterades möjligheten att låta Skånes UBF upplösas för att bli en del i Skånes BF. Skånes UBF bildades
1986 mycket p g a att bidragsbestämmelser så krävde. Detta har numera troligen ingen betydelse. Det skulle
innebära administrativa fördelar med ett gemensamt Förbund. Dessutom innebär det bättre överblick av
verksamheten, speciellt den ekonomiska redovisningen. Beslutades att Fredrik Jarlvik skall undersöka
eventuella ekonomiska konsekvenser av en upplösning. Om inga hinder föreligger kan ett förslag om
Förbundets upplösning läggas på årsmötet i september.

§7

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 22.45.
Beslutades att nästa sammanträde hålles onsdagen den 17 augusti i Malmö efter mötet i Skånes BF.

Justeras:
________________________
Freddy Friberg, ordförande

Malmö den 30 mars 2005
___________________________
Fredrik Jarlvik

