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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 12
november.
Närvarande: Jan Gutenwik, Jan Carlsson, Lennart Blomqvist, Eva Andersson, Bo Selander, Hans-Olof
Hallén, Björn Sörling (§8-10) och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
19.15.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2007-09-01).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Förtjänsttecken i silver med lagerkrans är tillstyrkt och utdelat till Freddy Friberg, Höörs BK. Skånes
BF hade ansökt om ett förtjänsttecken i guld, men Förbundet Svensk Bridge (FSB) avslog denna
ansökan med hänvisning till FSB:s gällande regelverk. BK Gerlev har begärt och beviljats utträde ur
Skånes BF.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes efter tillägg av tre ärenden under övriga frågor.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Jan Gutenwik, Fredrik Jarlvik och Eva Andersson rapporterade från distriktsstämman i Laholm den
19-20 oktober.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Balans- och resultaträkning genomgicks. I stort följs budgeten för 2007/2008. Glädjande är att
medlemsutvecklingen fortfarande är mycket positiv. Kanslisten upprättar en preliminär budget för
2008/2009 som skall presenteras vid nästa styrelsemöte.

§7

KANSLIET
Kanslisten redogjorde för Utbildningshelgen den 17-18 november som genomförs i samarbete med
FSB. Väldigt många har anmält sig till de tre kurser som genomförs. Björn Sörling deltog som
Skånes BF:s representant vid distriktstävlingsledarseminarium i Örebro den 29-30 september.
Beslutades att uppgradera kansliets äldre kortläggningsmaskin (som för tillfället står i Helsingborg).
Kortläggningsmaskinen skall göras om så att den läser streckkoder samt eventuellt andra
förbättringar vid behov. Styrelsen godkände obudgeterade kostnader på upp till 7000 kronor.
Kortläggningsmaskinen skall i första hand fungera som reserv i händelse av att ordinarie maskin
behöver service.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Skånes BF arrangerar Allemansträffen den 9 mars. Lokal i Malmö är bokad. Beslutades att ett par
av varje fullt fyrtal par går till final i stället för som tidigare ett par av varje fullt femtal. Efter
diskussion beslutades att använda samma handikappberäkning som tidigare år. Styrelsen var dock
positiv till att i framtiden använda det nationella handikappet. Detta blir dock aktuellt först 2009.
Styrelsen ansåg att klubbarna skall informeras bättre och att det behöver göras mer propaganda för
Allemansträffen. DM för veteraner spelas i Höör den 2 februari. Lokal är bokad. Beslutades att i
första hand försöka boka Öresundsgårdens Aula i Malmö för DM-final par den 20 april. Diskuterades
på vilka orter Skånes BF:s DM-tävlingar bör förläggas. Konstaterades att sydvästra Skåne och Höör
normalt sett är lämpligast. Skånes BF är medarrangörer till Lundaspelen som spelas den 12-13
januari 2008. De nya tävlingsbestämmelserna för SM/DM-lag diskuterades.
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Diskuterades inkommen skrivelse från Jan Carlsson och Marianne Strandberg. Paret hade
synpunkter kring tävlingsfunktionärernas agerande vid DM för mixed den 7/10. Skrivelsen
diskuterades i stora drag. Styrelsen var överens om att alla, såväl spelare som funktionärer, skall
göra vad man kan för att DM-tävlingarna skall vara trevliga för alla deltagare. Sammanfattningsvis
konstaterade man att den inkomna skrivelsen i första hand var ett ärende för lagkommissionen och
inte för styrelsen. Ärendet lämnas vidare till den instans det berör. Jan Carlsson presenterade en
rapport för att kunna föra statistik på domslut. Denna rapport skulle fyllas i av tävlingsledaren efter
varje tävling. Styrelsen ansåg att man inte bör ålägga tävlingsledaren fler arbetsuppgifter.

§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Eva Andersson berättade att hon framfört ett tack till med Lars Hed, Laholms BK, för en väl
genomförd Riksstämma. Jan Carlsson hade synpunkter på att vissa spelarantal för individuell
tävling inte finns tillgängliga i Ruter. Björn Sörling svarade att de flesta vanliga spelformerna finns,
med många olika antal spelare. FSB har kommit med ett preliminärt förslag om ny debitering av
mästarpoäng. Kanslisten redogjorde för detta förslag och styrelsen var positiva vad avser
partävlingar. Det blir endast små förändringar för partävlingar på brons- och silvernivå. För
lagtävlingar ansåg man dock att kostnadsökningarna blir alltför stora. En viss kostnadsökning är
motiverad och kan accepteras, men i vissa fall rör det sig om mer än en fördubbling för lagserier.
Kanslisten fick i uppdrag att kontakta FSB för att framföra Skånes BF:s synpunkter.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles torsdagen den 6 mars, 2008. Tid 18.30 på
kanslilokalerna i Malmö. Beslutades att dela ut resekostnadsersättning till Bo Selander 324:-, Jan
Carlsson 216:- och Eva Andersson 115:-. Beslutades att för årsmötet den 1/9 dela ut
resekostnadsersättning till Bo Selander 324:- och Lennart Blomqvist 216:-. Ordföranden tackade de
närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 22.10.

Justeras:

Malmö den 12 november 2007

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

