Protokoll nr 2/2005-2006
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund efter årsmötet den
10 september 2005.
Närvarande: Jan Gutenwik, Boel Hall, Staffan Lindberg, Hans-Olof Hallén, Jan Carlsson, Björn
Sörling och Fredrik Jarlvik.
§1

Vice ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade han
mötet öppnat klockan 12.55.

§2

Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2005-08-17, detta justeras av Freddy
Friberg senare).

§3

Underhandsbeslut. Förtjänsttecken i silver med lagerkrans har tillstyrkts för Malte Dahl,
Simrishamns BK. AU har godkänt att BK Axet tar över ett lag från BK Lavec i Skåneseriens
division 2 (tidigare säsong har AU godkänt att BK Lavec har tagit över ett lag från BK Axet).

§4

Godkändes den av kanslisten upprättade föredragningslistan.

§5

Konstituering av styrelse: Valdes Jan Gutenwik till vice ordförande, Boel Hall till kassör och
Eva Andersson till sekreterare.

§6

Valdes Jan Gutenwik, Hans-Olof Hallén, Björn Sörling och Fredrik Jarlvik till
arbetsutskott. Fredrik Jarlvik utses till distriktstävlingsledare.

§7

Valdes Freddy Friberg, Roger Olsson och Charles Björklund till ungdomskommitté.

§8

Valdes Staffan Lindberg, Björn Sörling och Jan Carlsson till marknadsföringskommitté.

§9

Utsågs Freddy Friberg (500701-3419) och Fredrik Jarlvik (591126-4330) att var
för sig teckna firman. Uttag göres av Freddy Friberg och Fredrik Jarlvik var för sig.

§ 10

Noterades från årsmötet att det finns önskemål om att styrelsemedlemmar skall besöka
klubbarna. Beslutades att i nästa cirkulär skriva att denna möjlighet finns och att det kan ske
efter förfrågan från klubbarna.

§ 11

Riksstämman i Uppsala är den 15 oktober. Årsmötet utsåg Freddy Friberg, Fredrik Jarlvik och
Börge Gullgren till Skånes delegater. Björn Sörling och Hans-Olof Hallén kommer sannolikt att
åka dit för Svensk Bridges räkning. Kanslisten anmäler detta till Svensk Bridge samt bokar
tågresa och hotellrum.

§ 12

Beslutades att nästa styrelsemöte preliminärt hålls den 17 november på kansliets lokaler. Det
har dock visat sig att många styrelseledamöter ej kan närvara detta datum och att det
möjligtvis kommer att föreslås ett nytt datum. Beslutades att utdela resekostnadsersättning till
Eva Erlandsson (80), Jan Gutenwik (80), Boel Hall (110), Staffan Lindberg (190) och Jan
Carlsson (190). Därefter avslutade ordföranden mötet klockan 13.10.

Justeras:

Malmö den 10 september 2005

______________________
Jan Gutenwik, vice ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

Protokoll nr 2/2005-2006
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skånes Ungdomsbridgeförbund efter årsmötet
den 10 september 2005.
Närvarande: Jan Gutenwik, Boel Hall, Staffan Lindberg, Hans-Olof Hallén, Jan Carlsson, Björn
Sörling och Fredrik Jarlvik.
§1

Vice ordföranden Jan Gutenwik förklarade mötet öppnat klockan 13.15.

§2

Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2005-08-17, detta justeras av ordförande
senare).

§3

Inga underhandsbeslut fanns.

§4

Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§5

Konstituering av styrelse: Valdes Jan Gutenwik till vice ordförande, Eva Erlandsson till kassör
och Björn Sörling till sekreterare.

§6

Inget arbetsutskott utsågs.

§7

Utsågs Freddy Friberg (500701-3419) och Fredrik Jarlvik (591126-4330) att var för sig teckna
firman. Uttag göres av Freddy Friberg och Fredrik Jarlvik var för sig.

§8

Konstaterades att årsmötet har tagit beslut om att Ungdomsförbundet skall lägga ner för att bli
en del av Skånes BF. Förberedelser för detta skall göras inför nästa årsmöte då ett definitivt
beslut om nedläggning kan tas.

§9

Inga övriga frågor diskuterades.

§ 10

Nästa sammanträde blir efter mötet i Skånes BF.

§ 11

Ordföranden förklarade mötet avslutat klockan 13.20.

Justeras:

Malmö den 10 september 2005

________________________
Jan Gutenwik, vice ordförande

___________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

