Protokoll nr 5 2005/2006 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 17 maj.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Eva Erlandsson, Staffan Lindberg, Lennart Blomqvist, Björn
Sörling, Hans-Olof Hallén, Thomas Winther (FSB:s Rikskonsulent) och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
18.45.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2006-03-14).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Markaryds BK, Skånes Fagerhults BK, SE-Bankens BK, Slottsstadens BS och
BK Hollywood har begärt utträde ur Förbundet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Thomas Winther rapporterade från Förbundet Svensk Bridge. En ny kanslichef för FSB har tillsatts
som kommer att arbeta parallellt med Björn Gustafsson under en tid som därefter går i pension.
FSB:s kansli kommer under hösten att flyttas till Gävle vilket medför en betydande hyressänkning.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Ekonomin följer i stort budget. Resultatrapport och balansrapport (t o m 2006-05-17) genomgicks
post för post både för Skånes BF och Skånes UBF. Troligen kommer det bli ett marginellt underskott
för verksamhetsåret. Kanslisten hade upprättat en gemensam budget för Skånes BF och UBF för
2006-2007. Efter genomgång post för post och justeringar av styrelsen visar denna ett totalt
underskott på 11000 kronor. Anledningen till underskottet är uteslutande beroende p g a uteblivna
anslag för ungdomsverksamheten. Dessa minskar troligen från ca 84000 till ca 14000 kronor. Stora
delar av detta inkomstbortfall skall huvudsakligen täckas genom kostnadsbesparingar, men även
ökade intäkter genom höjning av startavgiften i Skåneserien. I budgeten ingår även en beräknad
medlemsökning med 5 % vilket följer planerna i P2010.

§7

KANSLIET
Arbetet med att kontakta anslutna klubbar som ännu inte spelar om bronspoäng pågår. Det rör sig
om många klubbar. Många av klubbarna ställer sig positiva till att spela om bronspoäng och kommer
att börja med detta då nästa säsong startar. Enligt FSB:s stadgar är det ett krav att alla anslutna
klubbar spelar om bronspoäng på sina ordinarie spelkvällar. Thomas Winther åtog sig att kontakta
några av Förbundets klubbar.
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§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Det har varit minskat antal deltagande par i Skånes Simultantävling. Med anledning av detta
beslutades att under hösten prova med att förlägga tävlingen på en vardag. Beslut om dag tas vid
styrelsens höstmöte. Diskuterades upplägg för SM/DM-lag i Skåne. Kanslisten fick i uppdrag att
utarbeta förslag till eventuella förändringar till nästa möte. Diskuterades en höjning av startavgifterna
i Skåneserien fr o m 2006-2007. Beslutades att avgiften i division 1 och 2 skall vara 600 kronor per
lag och säsong, i divsion 3 500 kronor och i division 4 400 kronor.

§9

KOMMITTÉER
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Diskuterades att tillämpa resekostnadsfördelning vid Förbundets kurser. Beslutades att inte
tillämpa detta. Förbundet Svensk Bridge arrangerar kurser för utbildning av kursledare.
Diskuterades om Förbundet skall ge bidrag för de som deltar på dessa kurser. Styrelsen beslutade
att ge ersättning för resa, billagaste ressätt t o r. En förutsättning är dock att de som får bidrag från
Förbundet också är beredda att vara kursledare vid Förbundets kurser. Kansliet eller AU avgör i
varje enskilt fall om resebidrag skall utdelas. Beslutades att, om möjlighet ges, anställa en s.k.
plusjobbare. Anställningen är kostnadsfri och Förbundet har heller inget formellt arbetsgivaransvar.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Ystad onsdagen den 16 augusti, 2006, kl 18.30.
Beslutades att utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg 230:-, Jan Carlsson 210:-, Staffan
Lindberg 230:- och Eva Erlandsson 110:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet
avslutat kl. 21.40.

Justeras:

Malmö den 17 maj 2006

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

Protokoll nr 5 2005/2006
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den 17
maj.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Eva Erlandsson, Staffan Lindberg, Lennart Blomqvist, Björn
Sörling, Hans-Olof Hallén, Thomas Winther (FSB:s Rikskonsulent) och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 21.35.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2006-03-14) hade justerats och lades till handlingarna.

§3

UNDERHANDSBESLUT
Inga underhandsbeslut fanns.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§5

EKONOMISK STÄLLNING
Ekonomin följer i stort den upprättade budgeten.

§6

TÄVLINGSVERKSAMHET
Tyvärr har flera av Förbundets juniortävlingar blivit inställda under senare tid.

§8

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§9

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 21.40.
Beslutades att nästa sammanträde hålles onsdagen den 16 augusti efter mötet i Skånes BF.

Justeras:

Malmö den 17 maj 2006

________________________
Freddy Friberg, ordförande

___________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

