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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 14 augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Carlsson, Lennart Blomqvist, Staffan Lindberg, Jan Gutenwik, Eva
Erlandsson, Eva Andersson, Björn Sörling, Hans-Olof Hallén, Thomas Winther, Östen Svantesson och
Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordföranden mötet
öppnat klockan 18.35.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2007-04-18).

§3

UNDERHANDSBESLUT
AU har beslutat att, efter små justeringar, fastställa förslaget till ny spelordning i SM/DM-lag som
presenterades vid förra styrelsemötet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes. Ett ärende lades till under övriga frågor.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
FSB har sin Riksstämma den 19-20 oktober i Laholm. Med anledning av det korta avståndet
framförde Freddy Friberg att Skånes BF kan skicka fler delegater än vanligt om intresse finns. HansOlof Hallén presenterade ett förslag om att återinföra reducerad avgift för medlemmar i rena
veteranklubbar. Dessa medlemmar skulle då ha begränsade rättigheter jämfört med övriga
medlemmar. Styrelsen ansåg inte att förslaget skulle ge några fördelar. Antalet medlemmar skulle
öka, men det skulle även medföra mer administrativt arbete. Dessutom ansåg man att det var
olämpligt med olika medlemskategorier.
Björn Sörling presenterade en motion till FSB som rör FSB:s förslag om ändrad debitering för
mästarpoäng. Skånes BF har tidigare vänt sig mot detta förslag och även 2004 själva presenterat
ett förslag som bygger på en proportionell rörlig avgift. Beslutades att Fredrik Jarlvik och Björn
Sörling gemensamt skriver en motion som i första hand vänder sig mot FSB:s förslag om debitering
av mästarpoäng som Skånes BF anser vara orättvist. Motionen bör även innehålla positiva förslag
om hur debiteringen av rörlig medlemsavgift bör genomföras. Motionen skall godkännas av AU
innan den skickas till FSB senast den 20 augusti.
FSB:s valberedning har lämnat ett förslag till ny styrelse i FSB under perioden 2007-2009. Styrelsen
hade inga direkta synpunkter på förslaget och ansåg att Skånes BF kan stödja förslaget om inget
oförutsett inträffar.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen.
Verksamhetsåret har gett knappt 7 000 kronor i underskott. Med tanke på att Förbundet nu får
obetydligt med bidrag får resultatet betraktas som bra, trots underskottet. Beslutades att avsätta
1000 kr till Hasses Ungdomsfond. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrade
medlemsavgifter för 2008/2009. Beslutades att inte föreslå någon rabatt för medlemmar i rena
veteranklubbar. Främsta anledningen till detta är att Skånes BF inte längre har några anslutna
klubbar i den kategorin. Enligt redovisning från FSB per den 9/8 har antalet medlemmar i Skånes BF
ökat med ca 10% jämfört med motsvarande period förra året. Den föreslagna reviderade budgeten
för 2007/2008 genomgicks och godkändes. Denna budget är balanserad. Enligt tidigare beslut har
Förbundets obligations-/räntefonder sålts och i stället placerats på bankkonto med bästa ränta (f n
3,5%).

§7

KANSLIET
Skånes BF och Förbundet Svensk Bridge arrangerar gemensamt en utbildningshelg den 17-18
november. Fredrik Jarlvik presenterade kursprogram och lämplig kurslokal i Helsingborg. Fredrik
Jarlvik och Thomas Winther arbetar vidare med upplägget av kursen.
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Jan Carlsson ansåg att Skånes BF om möjligt skulle ha längre framförhållning i sitt kursprogram.
Styrelsen höll med om detta, men framförde också att Skånes BF i första hand skall försöka
arrangera kurser efter klubbarnas behov.
Fredrik Jarlvik åker om möjligt på distriktstävlingsledarseminarium den 29-30 september.
Kortläggningsmaskinen i Helsingborg användes inte längre frekvent. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att
utreda om hur maskinen skall användas i framtiden. Freddy Friberg föreslog att Skånes BF skulle
köpa in ett antal Bridgemate. Efter diskussion beslutades att Skånes BF om möjligt skall använda
Bridgemate vid sina arrangemang, men att dessa skall lånas/hyras in från klubbar.
§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att godkänna kanslistens förslag till tävlingsbestämmelser i SM/DM lag samt
Skåneserien. Fredrik Jarlvik presenterade bestämmelser för sanktionerade tävlingar. I samband
med detta diskuterades debiteringen av ungdomskronor (sanktionsavgift). Avgiften har varit
oförändrad under många år. Vid årsmötet 2006 diskuterades frågan och årsmötet gav styrelsen
mandat att höja sanktionsavgiften för längre lagserier. Anledningen är att det totalt spelas betydligt
fler brickor i lagserier än i t ex partävlingar. Tidigare har beslutats att sanktionsavgiften skulle vara
30 kronor per spelare i lagtävlingar. Efter diskussion beslutades dock att sanktionsavgiften för
lagtävlingar över ett till två speltillfällen skall vara 50 kronor per lag. Sanktionsavgiften för
lagtävlingar med minst tre speltillfällen skall vara 150 kronor per lag. Anledningen till den ändrade
avgiften är att de blir betydligt mer lättadministrerat både för klubbarna och kansliet. Dessutom blir
det generellt sett lägre avgift för klubbarna eftersom de flesta lag använder sex spelare. För
partävlingar gäller fortfarande 10 kronor per spelare. Diskuterades kval till DM-finalen för par.
Beslutades att klubbarna kan arrangera kval enligt de regler som fastställts av FSB, dvs möjlighet
att spela en tävling över en spelkväll då det spelas om bronspoäng och att inte alla par behöver
delta i kvalet. Om antalet kval ökar kraftigt kan antalet par i DM-finalen utökas. Möjligheten till detta
finns enligt de regler för DM-tävlingar som styrelsen tog vid styrelsemötet 2007-04-18. Diskuterades
Lundaspelen den 12-13 januari. Styrelsen var överens om att Skånes BF kan bistå med att ta emot
anmälningar samt låna ut bord och budlådor.

§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter lämnades av kommittéerna.

§ 10

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 1 september på Malmö BK:s och Förbundets lokaler med
start klockan 10.00. Inga motiner har inkommit till Förbundet. Som vanligt arrangeras en
bridgesilvertävling efter mötet.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
På förekommen anledning diskuterades prissättning och utlåning av brickor. I och med den tekniska
utvecklingen är det fler och fler klubbar som önskar lagda brickor till sina vanliga spelkvällar för att
givarna skall kunna presenteras på internet. Detta leder till att Förbundets kortlekar och brickor slits
betydligt fortare och även att det periodvis blir svårt att serva alla klubbar med brickor. Efter
diskussion bestämdes att avvakta och se om efterfrågan på denna typ av brickor ökar. För att kunna
ge bästa möjliga service kan kansliet köpa in fler kortlekar, men även uppmuntra de berörda
klubbarna att köpa in egna kortlekar och brickor som kansliet kan lägga, då eventuellt mot rabatterat
pris.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 1 september efter årsmötet. Beslutades
att utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg 220:-, Staffan Lindberg 220:-, Jan Carlsson 220:, Eva Erlandsson 120:- och Eva Andersson 50:-. Ordföranden tackade de närvarande för denna
styrelseperiod men även för de gångna 30 åren och förklarade mötet avslutat kl. 22.00.
Justeras:

Malmö den 14 augusti 2007

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

