Protokoll nr 3 2005/2006
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 17
november.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Lennart Blomqvist, Jan Gutenwik, Hans-Olof Hallén och Fredrik
Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
19.10.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2005-09-10).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Förtjänsttecken i silver med lagerkrans har tidigare tillstyrkts för Malte Dahl, Simrishamns BK.
Svensk Bridge har dock endast godkänt förtjänsttecken i silver. Simrishamns BK har inkommit med
kompletterad ansökan. Club 230, Staffanstorp har bytt namn till Staffanstorps BK.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Rapport från Riksstämman i Uppsala den 15 oktober där Freddy Friberg, Björn Sörling, Hans-Olof
Hallén, Börge Gullgren och Fredrik Jarlvik deltog.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Ekonomin följer budget även om det är svårt att bedöma eftersom många intäkter och kostnader
bokföres oregelbundet. Kanslisten upprättar en budget för 2006/2007 som skall presenteras inför
nästa styrelsemöte.

§7

KANSLIET
Inga viktiga punkter diskuterades.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Lokaler för Förbundets större arrangemang är bokade. Beslutades att spela Skånes
Simultantävling den lördagen 8 april (not, Svensk Bridge har 2005-12-04 beslutat att förlägga SMlag semifinal denna helg och Simultantävlingen spelas i stället lördagen den 1 april). Deltagandet i
SM/DM för lag sjunker. Alla styrelseledamöter uppdrogs att fundera på om det finns lämpligare
upplägg för denna tävling.

§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Skånes BF har många klubbar som inte spelar om bronspoäng samt klubbar som inte redovisar alla
sin medlemmar trots att detta skall göras enligt stadgarna. Kanslisten kommer att kontakta Svensk
Bridge för att få information om hurdetta skall hanteras.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles tisdagen den 14 mars, 2006. Tid 18.30 och på
kanslilokalerna i Malmö. Preliminärt beslutades även att augustimötet hålles i Ystad. Beslutades att
utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg 245:-, Jan Carlsson 205:- och Jan Gutenwik 85:-.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 20.45.

Justeras:

Malmö den 17 november 2005

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

Protokoll nr 3 2005/2006
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den 17
november.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Lennart Blomqvist, Jan Gutenwik, Hans-Olof Hallén och Fredrik
Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 20.50.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2005-09-10) hade justerats och lades till handlingarna.

§3

UNDERHANDSBESLUT
Inga underhandsbeslut fanns.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§5

EKONOMISK STÄLLNING
Ekonomin följer den upprättade budgeten.

§6

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

§8

ÖVRIGA FRÅGOR
Konstaterades att årsmötet beslutade att Skånes UBF skall läggas ner. För detta krävs dock två
årsmötesbeslut. F n finns inga hinder för en nedläggning.

§9

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 20.55.
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 14 mars efter mötet i Skånes BF.

Justeras:

Malmö den 17 november 2005

________________________
Freddy Friberg, ordförande

___________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

