Protokoll nr 4 2005/2006 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 14 mars.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Boel Hall, Eva Andersson, Eva Erlandsson, Staffan Lindberg,
Thomas Winther (FSB:s Rikskonsulent) och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
18.30.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2005-11-17).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Bellevuegårds BF och Öresundsgårdens BK har begärt utträde ur Förbundet. Simultantävlingen har
beslutats att spelas den 1 april i stället för den 8 april p g a ändringar i FSB:s program.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Thomas Winther rapporterade från Svensk Bridge. Det är en positiv medlemsutveckling, speciellt i
södra Sverige och framför allt i Skåne. Han presenterade även flera informationsblad som är
framtagna för att hjälpa klubbar och medlemmar. Dessa finns på Svensk Bridges hemsida.
Förbundets hemsida, Spader, kommer inom kort att uppdateras med många förändringar. Den skall
bli mer lättarbetad och inloggningskraven kommer att försvinna till många delar. Svensk Bridge har
utvecklat utbildningmaterialet som nu omfattar fyra delar och en femte bok är planerad. Thomas
visade även en Bridgemate (handdator för registrering av bridgeresultat) som nu har börjat säljas i
Sverige.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Ekonomin följer i stora drag budget även om det är svårt att bedöma eftersom många intäkter och
kostnader belastar och bokföres oregelbundet. Resultatrapporten (t o m 2006-03-14) genomgicks
post för post. Kanslisten hade upprättat en budget för både Skånes BF och UBF för 2006-2007.
Denna visar ett totalt underskott på 25000 kronor. Anledningen till underskottet är uteslutande
beroende p g a uteblivna anslag för ungdomsverksamhet. Dessa minskar troligen från ca 84000 till
ca 12000 kronor. Stora delar av underskottet skall huvudsakligen att täckas genom
kostnadsbesparingar. Kanslisten fick i uppdrag att upprätta en ny sammanslagen budget inför nästa
styrelsemöte och då skall styrelsen besluta om vilka åtgärder som krävs för att täcka
inkomstbortfallet. Det finns dock stor risk att styrelsen måste lägga fram en underbalanserad budget
för 2006-2007.

§7

KANSLIET
Förbundet har många klubbar som inte spelar om bronspoäng och/eller har många ickeanslutna
spelare. Thomas Winther påpekade att detta ett problem som huvudsakligen finns i Skåne. Svensk
Bridge har tidigare beslutat att alla anslutna klubbar skall spela om bronspoäng på sina spelkvällar
och att alla spelare på anslutna klubbar skall vara anslutna i Förbundet. Svensk Bridge menar att
det bl a är distriktens uppgift att se till att klubbarna följer dessa regler. Det är viktigt att alla klubbar
följer regelverket för att verksamheten skall fungera och det skall vara rättvist för de anslutna
klubbarna. Styrelsen beslutade att kanslisten skall informera Förbundets klubbar om gällande
regler och att de skall följas. Klubbar som inte avser att följa reglerna rekommenderas att begära
utträde ur Förbundet. Annars riskeras uteslutning fr o m säsongsstarten 2006-07-01. Beslutades att
bilda en klubb som kan samla upp de medlemmar som blir klubblösa i och med att klubbar begär
utträde. Beslutades att kostnad för brickor som hyrs av ickeanslutna klubbar/spelare skall kosta
2:40 per beställd bricka (1:20 för anslutna klubbar).
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§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Allemansträffen 2006 är spelad. 610 par deltog i kvalet och 110 i finalen. Jan Carlsson påpekade att
det är svårt att få de kvalande att spela i finalen. Många tackar nej och många reservpar behövs.
Styrelsen diskuterade alternativ, men hade svårt att se någon bra lösning som skulle behålla ett
stort startfält i finalen. Dessutom är Allemansträffen en anrik tävling och upplägget bör bibehållas så
långt det går. DM-finalen är också spelad. Samma problem som i Allemansträffen finns i och med
att många par tackar nej till DM-finalspel. Styrelsen beslutade att DM-finalen 2006-2007 skall
spelas över en dag och att antalet par skall vara ca 32-36 mot nuvarande två dagar och 52 par. Mer
detaljer beslutas senare.
Deltagande i SM/DM-lag har successivt minskat. Alternativ diskuterades och Thomas Winther
berättade om hur man gör i Sydöstra som har många deltagande lag. Uppdrogs åt styrelsen och
kanslisten att fundera på alternativ till nästa styrelsemöte. Jan Carlsson berättade att det i Ystad
finns en lämplig kurslokal (bl a datorsal med 10 datorer) för Förbundets kurser och föreslog framtida
kurser förläggs dit. Styrelsen tyckte att det lät intressant och menade att man kan förlägga någon
kurs i Ystad om behov finns i den sydöstra delen. Att permanenta kursprogrammet till Ystad
bedömdes som osäkert med tanke avstånden. Beslutades att rena juniorpar/lag får spela för halv
ordinarie avgift i Förbundets DM-finaler. Det föreslagna tävlingsprogrammet genomgicks och
godkändes med vissa justeringar.

§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles onsdagen den 17 maj, 2006. Tid 18.30 och på
kanslilokalerna i Malmö. Beslutades att augustimötet hålles onsdagen den 16 augusti, troligen
Ystad. Beslutades att utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg 230:-, Jan Carlsson 220:-,
Staffan Lindberg 230:-, Boel Hall 130:- och Eva Erlandsson 90:-. Ordföranden tackade de
närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 21.40.

Justeras:

Malmö den 14 mars 2006

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

Protokoll nr 4 2005/2006
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den 14
mars.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Boel Hall, Eva Andersson, Eva Erlandsson, Staffan Lindberg,
Thomas Winther och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 21.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2005-11-17) 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. Kanslisten erhåller löneförhöjning med 2 % fr o m den 1
april. Konstaterades att Skånes UBF inte längre kommer att erhålla bidrag för konsulenttjänst i
Malmö. Troligen erhålles endast ett s k grunbidrag med ca 10000-12000 kronor.

§6

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

§8

ÖVRIGA FRÅGOR
Konstaterades att det inte föreligger några hinder för en nedläggning av Skånes UBF och
sammanslagning med Skånes BF.

§9

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 21.45.
Beslutades att nästa sammanträde hålles onsdagen den 17 maj efter mötet i Skånes BF.

Justeras:

Malmö den 14 mars 2006

________________________
Freddy Friberg, ordförande

___________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

