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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 18 april.
Närvarande: Freddy Friberg, Lennart Blomqvist, Jan Gutenwik, Eva Andersson, Östen Svantesson, HansOlof Hallén och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
18.55.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2006-11-21).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Sjöbo BK och Stora Herrestads BK har begärt utträde ur Förbundet.
Förtjänsttecken i silver har tillstyrkts och utdelats till Per-Erik Lundgren, Videdals BK (BK Gerlev)

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE (FSB)
Riksstämman skall hållas i Laholm den 19-20 oktober. Styrelsen ansåg att det önskvärt att
Riksstämman förläggs till mer centrala orter i landet. Det är visserligen bra för Skånes BF i detta fall,
men det finns risk att distrikt från norra Sverige uteblir p g a de långa resorna.
FSB har beslutat om ett nytt sätt att debitera för mästarpoäng. Man kommer att ta betalt för varje
utdelad poäng (1 bronspoäng=50 öre, 1 silverpoäng=1 kr). Detta innebär att alla bronstävlingar med
mer än 6 bord blir dyrare och alla lagtävlingar blir dyrare. Styrelsen anser att detta beslut är
förhastat och FSB verkar inte ha insett vilka konsekvenser beslutet får. Systemet innebär att det blir
svårare för klubbarna att räkna ut vad en tävling egentligen kostar och det blir orättvist då det blir
betydligt dyrare för tävlingar med stora startfält och för tävlingar som spelas med handikapp. Man
ansåg också att det vore lämpligt att låta frågan behandlas på Riksstämman innan definitivt beslut
fattas. Beslutades att kanslisten skall författa en skrivelse till FSB där Skånes BF framför sitt
missnöje kring beslutet om ändrad debitering för mästarpoäng.
Skånes BF har erbjudit sig att vara medarrangörer till FSB:s utbildningshelg. Vid distriktsträffen
2006 ansåg Skånes BF att det vore bra om utbildningshelgen kunde decentraliseras för att minska
resekostnaderna och få en kortare kursperiod. Skånes BF kommer att bistå med att hitta en bra
kursplats och sköta de lokala kontakterna. Kursupplägg och ansvar för kursledare kommer i första
hand skötas av FSB. Styrelsen betonade att man inte har möjlighet att ta något ekonomiskt ansvar i
händelse av att arrangemanget går med underskott.
Hans-Olof Hallén nämnde att en ny lagbok kommer ut under nästa år. LK och TK arbetar med
utformning av regelverk mm.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Resultatet är i nuläget något sämre än budgeterat. Resultatrapport och balansrapport (t o m 200704-18) genomgicks. Troligen kommer det att bli ett underskott på ca 20 000 för verksamhetsåret
beronde på kostnadsökningar. Bl a har företagsstödet för ideella föreningar minskat från 5 % till 2,5
% reducering av arbetsagivaravgifterna. Dessutom har bl a intäkterna från SM/DM-lag och
Allemansträffen blivit mindre än budgeterat. Kanslisten hade upprättat en budget för Skånes BF för
2007-2008. Efter genomgång post för post och justeringar av styrelsen visar denna på ett totalt
underskott på 10 000 kronor. Främsta anledningen är ökade lönekostnader och ökade kostnader för
mästarpoäng. Styrelsen konstaterade att Förbundets kapitalplacering (ca 330 000 kronor) i
räntebärande fonder numera ger låg avkastning. Kanslisten fick i uppdrag att se om det finns bättre
sätt att placera kapitalet. En förutsättning är dock att Förbundet inte riskerar att förlora något vid
placering av tillgångarna.
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§7

KANSLIET
Arbetet med att kontakta anslutna klubbar som ännu inte spelar om bronspoäng pågår. Det går bra
även om det fortfarande finns klubbar som ännu inte spelar om bronspoäng. Kansliet har varit i
kontakt med i stor sett distriktets alla klubbar. Målsättningen är att distriktets alla anslutna klubbar
skall spela om mästarpoäng då nästa säsong startar.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Med anledning av ett sjunkande antal deltagare i Allemansträffens kval diskuterades olika lösningar
för att få fler par till kval och final. Frågan sköts till kommande styrelsemöten. Beslutades att efter
små justeringar fastställa kanslistens förslag till tävlingsprogram för 2007-2008. Beslutades att efter
små justeringar fastställa kanslistens förslag till nya tävlingsbestämmelser för DM-tävlingar.
Förslaget kommer att läggas ut på Förbundets hemsida. Kanslisten presenterade ett förslag till ny
spelordning för SM/DM-lag i Skåne. Nytt är bl a att man ska avsluta med ett slutspel på en helg som
därmed blir en gemensam DM-final. Det kommer att bli längre perioder för att spela matcherna i
kvalet och den vanliga VP-skalan 25-5 kommer att användas. Styrelsen var positiva till förslaget.
Beslutades att förslaget skall presenteras på hemsidan samt skickas ut till deltagare i SM/DM-lag
för att få reaktioner från medlemmarna. Definitivt beslut tas vid nästa styrelsemöte. Beslutades att
fortsätta med subvention för deltagande i SM/DM-par. Subventionen är f n 80 kronor per par.
Vid årsmötet 2006 diskuterades en ändring av sanktionsavgifterna för silver- och guldtävlingar.
Framförallt ansåg man då att sanktionsavgiften för lagserier över flera spelkvällar var för låg i
relation till silvertävlingar över en dag. Årsmötet gav styrelsen möjlighet att höja avgiften så att det är
mer proportionelllt till hur mycket man spelar. Beslutades att höja sanktionsavgiften för lagserier
med silverpoäng över flera kvällar från 10 kronor till 30 kronor per spelare för hela serien.
Sanktionsavgiften för vanliga partävlingar och korta lagtävlingar över en till två dagar är oförändrat
10 kronor. BK Finn har ansökt om sanktion för Lundaspelen den 12-13 januari 2008. Beslutades att
tillstyrka sanktionen.

§9

KOMMITTÉER
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö tisdagen den 14 augusti, 2007, kl 18.30.
Beslutades att utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg 240:- och Eva Andersson 120:-.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 22.15.

Justeras:

Malmö den 18 april 2007

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

