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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 21
november.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Lennart Blomqvist, Jan Gutenwik, Eva Andersson, Eva
Erlandsson, Östen Svantesson, Hans-Olof Hallén, Björn Sörling (§5,7) och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
19.05.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2006-09-02).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Förtjänsttecken i silver har tillstyrkts för Bo Holmqvist, BK Axet (utdelat) och ytterligare en medlem
(delas ut i februari). BK Fenix, Ystad, har beviljats inträde i Skånes BF. Södertorps BK, SJ BK och
ABS Perstorp har begärt och beviljats utträde ur Skånes BF.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Rapport från Distriktsträffen i Uppsala den 20-21 oktober där Hans-Olof Hallén, Börge Gullgren och
Fredrik Jarlvik deltog. Hans-Olof Hallén presenterade där ett förslag för att få fler medlemmar i
Skånes BF och Förbundet Svensk Bridge. Förslaget går ut på att spelare i s. k. veteranklubbar
ansluts till en betydligt lägre medlemsavgift. På så sätt skulle kanske 10000 nya medlemmar kunna
anslutas. Styrelsen uttryckte oro för att de administrativa kostnaderna skulle bli för stora och att risk
finns att medlemmar i nuvarande klubbar kommer att ansluta sig till klubbar med lägre
medlemsavgift. Dessutom kommer ett krafigt ökat antal medlemmar öka arbetsbördan på kansliet.
Medlemsutvecklingen inom Skånes BF har de senaste åren dessutom varit mycket god. Björn
Sörling riktade kritik mot Förbundet Svensk Bridge för att inte ta krafttag för att rekrytera nya
juniorer. I P2010 står att antalet juniorer ska öka med minst 10% per år. Nu har antalet juniorer i
stället minskat, men Förbundet Svensk Bridge gör inget för att vända trenden. Förbundet Svensk
Bridge provar ett nytt sätt att debitera medlemsavgifter och avgifter för mästarpoäng. Systemet går
ut på att medlemmarna betalar medlemsavgiften via mästarpoängen. Spelarna betalar en
bordsavgift och klubben betalar i sin tur en avgift till Förbundet Svensk Bridge i proportion till hur
många bronspoäng som delas ut. Systemet har slående likheter med det förslag som Skånes BF
presenterade på distriktsträffen i Jönköping 2004. Då ansåg Förbundet Svensk Bridge att ett sådant
system var omöjligt att administrera.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Balans- och resultaträkning genomgicks post för post. I stort följs budgeten för 2006/2007. Positivt
är att målet med en 10%-ig ökning av medlemmar verkar bli uppnått. Kanslisten upprättar en
preliminär budget för 2007/2008 som skall presenteras vid nästa styrelsemöte.

§7

KANSLIET
Malmö Bridgeklubb har planer på att inom kort eventuellt bygga om lokalerna där Skånes BF har sitt
kansli. Ombyggnaden innebär att kansliet kommer att flyttas inom lokalerna och det innebär
samtidigt en mindre kontorsyta. Björn Sörling presenterade en ritning och styrelsen hade en del
frågor och synpunkter kring detta. Styrelsen kommer att informeras när mer detaljer kommer.
Fredrik Jarlvik rapporterade att fler och fler klubbar börjar registrera sina medlemmar och
bronspoäng enligt de regler som gäller. Det finns dock fortfarande en del klubbar som fortfarande
slarvar med detta. Kansliet har ständigt kontakt med klubbarna för att informera om gällande regler
och för att hjälpa klubbarna. Östen Svantesson har gjort om Skånes BF:s hemsida och många
medlemmar har framfört att de uppskattar förändringarna. Skånes BF har arrangerat en del kurser
under året och planerar en Ruter/Spaderkurs steg 2 i Ystad den 11/2. Skånes BF har även framfört
intresse till Förbundet Svensk Bridge att vara värd för en utbildningshelg i Skåne. Beslutades att
Skånes BF inte skall betala något extra för att enklare kunna hittas hos Eniro. Denna tjänst kostar
ca 3000 kronor och styrelsen anser att dessa pengar kan användas på ett bättre sätt.
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§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Skånes BF arrangerar som vanligt Allemansträffen och DM-tävlingar under våren. Lokaler är
bokade för dessa arrangemang. Skånes BF är även medarrangörer till Lundaspelen som spelas
den 13-14 januari 2007. Beslutades att Skånes BF skall ha en jury för domslut bestående av delar
av AU och tillfrågade personer. Detta göres för att vid behov ta hand om fall då
distriktstävlingsledarens domslut överklagas.

§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Beslutades att inför vårmötet lägga fram förslag på förändringar i sanktionsavgifter för silver- och
guldtävlingar. På årsmötet diskuterades denna fråga och klubbarna var överens om att
sanktionsavgifterna för lagserier bör höjas jämfört med partävlingar.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles måndagen den 19 mars, 2007. Tid 18.30 på
kanslilokalerna i Malmö. Beslutades att dela ut resekostnadsersättning till Freddy Friberg 235:-, Jan
Carlsson 220:- , Eva Erlandsson 90:- och Eva Andersson 115:-. Ordföranden tackade de
närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 21.15.

Justeras:

Malmö den 21 november 2006

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

