Protokoll nr 1 2006/2007 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Ystad den 16 augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Boel Hall, Lennart Blomqvist, Jan Gutenwik, Eva Erlandsson,
Östen Svantesson, Thomas Winther och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och tackade för goda smörgåsar med
kaffe. Därefter förklarade ordföranden mötet öppnat klockan 19.20.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2006-05-17).

§3

UNDERHANDSBESLUT
SJ BK har begärt utträde ur Förbundet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Thomas Winther och Freddy Friberg rapporterade från Förbundet Svensk Bridge (FSB).
Bridgefestivalen i Jönköping är populär och antalet besökare ökade med ca 10%. Svensk Bridge har
givit ut två nya kursböcker, ”Gymnasiekursen” och Steg 1½ i utblidningsprogrammet.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen.
Verksamhetsåret har gett drygt 20 000 kronor i underskott jämfört med ett budgeterat nollresultat.
Anledningen till detta underskott är bl a att Skånes BF:s räntefonder inte har stigit i värde som
beräknat samt att kansliets kopieringsmaskin och telefon/fax har gått sönder under
verksamhetsåret. Beslutades att avsätta 1000 kr till Hasses Ungdomsfond. Styrelsen beslutade att
föreslå årsmötet oförändrade medlemsavgifter för 2007/2008. Enligt redovisning från FSB per den
16/8 har antalet medlemmar ökat med ca 10 % jämfört med motsvarande period förra året. Av
denna anledning har den tidigare framlagda budgeten för 2006/2007 justerats. Denna budget är
balanserad.

§7

KANSLIET
Östen Svantesson har anställts på Förbundet fr o m 2006-06-25. Han kommer syssla med det
mesta som rör Förbundets verksamhet och har redan sett över och fräschat upp Skånes BF:s
hemsida som kommer att presenteras inom kort. Formellt sett är Malmö Fritidsförvaltning
arbetsgivare och de står för lön och sociala avgifter samt försäkringar.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att efter små justeringar godkänna kanslistens förslag till tävlingsbestämmelser i
SM/DM lag samt Skåneserien. Jan Gutenwik nämnde att det kan finnas orättvisor med att lag kan få
frirond i slutet av SM/DM-lagspelet. Detta kan inträffa i sällsynta fall och styrelsen uppdrog åt
kanslisten och Jan Gutenwik att se över om det finns lösningar. Beslutades att Skånes BF:s
Simultantävling skall spelas måndagen den 13 november 2006. Det blir enligt samma upplägg som
tidigare. Styrelsen diskuterade sanktionsavgifterna (även kallade ungdomskronor) som Förbundet
tar (10 kronor per spelare) för alla sanktionerade tävlingar. Styrelsen ansåg att det finns anledning
att höja sanktionsavgiften för sanktionerade lagserier eftersom dessa omfattar spel vid betydligt fler
tillfällen än vid partävlingar. Denna fråga kommer att behandlas senare, men alla var överens om att
en höjning för lagserier var motiverad.
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§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 2 september på Malmö BK:s och Förbundets lokaler.
Mötet startar klockan 10.30 efter Skånes UBF:s möte.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Jan Carlsson tog upp att det fortfarande verkar finnas behov av funktionärskurser för klubbarnas
medlemmar. Beslutades av den anledningen att arrangera en Spader/Ruterkurs (preliminärt i
Ystad) den 14-15 oktober. Thomas Winther är kursledare. Dessutom skall Skånes BF enligt sitt
ordinarie program hålla kurser under helgen den 18-19 november. Mer detaljer kommer senare.

§ 12

AVSLUTNING
Freddy Friberg framförde ett tack till styrelsen och kanslisten för ett bra genomfört arbete under det
gångna verksamhetsåret. Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 2 september
efter årsmötet. Beslutades preliminärt att påföljande möte skall hållas tisdagen den 21 november,
18.30 på kanslilokalerna i Malmö. Beslutades att utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg
290:-, Boel Hall 150:-, Fredrik Jarlvik 340:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat kl. 21.45.

Justeras:

Ystad den 16 augusti 2006

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

Protokoll nr 1 2006/2007
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Ystad den 16
augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Boel Hall, Lennart Blomqvist, Jan Gutenwik, Eva Erlandsson,
Östen Svantesson, Thomas Winther och Fredrik Jarlvik.

§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 21.50.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2006-05-17) 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. Eftersom det
är troligt att årsmötet kommer att besluta att Ungdomsförbundet kommer att avvecklas presenteras
inget budgetförslag eller förslag om nya medlemsavgifter.

§7

ÅRSMÖTE
Beslutades att årsmötet skall hållas på Malmö BK den 2 september med start klockan 10.00.

§8

FÖRBUNDETS AVVECKLING
Styrelsen diskuterade Skånes Ungdomsförbunds framtid. Styrelsen och kanslisten har inte funnit
några hinder för att lägga ner Skånes Ungdomsbridgeförbund och kommer därför att föreslå
årsmötet att besluta om nedläggning. Beslutades att efter årsmötet skriva om kanslistens
anställningsavtal.

§9

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 21.55.

Justeras:

Ystad den 16 augusti 2006

________________________
Freddy Friberg, ordförande

___________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

