Protokoll nr 2/2007-2008
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund efter årsmötet den
1 september 2007.
Närvarande: Jan Gutenwik, Lars Erwall, Eva Erlandsson, Eva Andersson, Lennart Blomqvist, Staffan
Lindberg, Bo Selander, Stefan Litsegård, Hans-Olof Hallén, Östen Svantesson och Fredrik Jarlvik.
ÖPPNANDE
§1
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade han mötet
öppnat klockan 12.10.
PROTOKOLL
§2
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2007-08-14).
UNDERHANDSBESLUT
§3
Förtjänsttecken i silver med lagerkrans tillstyrkt för Freddy Friberg, Höörs BK. AU har

beslutat om tilläggsregler i SM/DM-lag i händelse av få anmälda lag.
Tävlingsbestämmelserna har kompletterats.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
§4
Godkändes, med tillägg av ärenden under övriga frågor, föredragningslistan.
KONSTITUERING
§5
Konstituering av styrelsen: Valdes Staffan Lindberg till vice ordförande, Lennart Blomqvist till
kassör och Eva Andersson till sekreterare.
ARBETSUTSKOTT
§6
Valdes Jan Gutenwik, Staffan Lindberg, Hans-Olof Hallén, Björn Sörling och Fredrik Jarlvik
till arbetsutskott. Fredrik Jarlvik utsågs till Distriktstävlingsledare.
KOMMITTEÈR
§7
Valdes Eva Erlandsson, Charles Björklund, Björn Sörling och Jan Gutenwik till
ungdomskommitté. Ingen marknadsföringskommitté utsågs.
FIRMATECKNARE
§8
Utsågs Jan Gutenwik (730218-0257) och Fredrik Jarlvik (591126-4330) att var
för sig teckna firman. Uttag göres av Jan Gutenwik och Fredrik Jarlvik var för sig.
ÅRSMÖTET
§9
På årsmötet framfördes önskemål om att Skånes BF bör synas lite mer ute på klubbarna i
distriktet. Beslutades att i våra utskick som tidigare erbjuda klubbarna besök av
styrelsemedlemmarna eller kansliet. Klubbarna måste dock kontakta kansliet för att bestämma
lämplig tidpunkt. Valberedningen i FSB har presenterat ett arbetsförslag till ny styrelse i FSB.
Skånes BF har inga invändningar mot detta förslag, men är beredda på att ytterligare förslag
kan lämnas från andra distrikt. I så fall behandlas detta av AU.
RIKSSTÄMMAN
§ 10 Riksstämman arrangeras den 19-20 oktober i Laholm. Styrelsen utsåg Jan Gutenwik, Eva
Andersson, Björn Sörling och Fredrik Jarlvik till delegater för Skånes BF. Jan Gutenwik
tilldelas alla röster.
ÖVRIGA FRÅGOR
§ 11 Beslutades att Fredrik Jarlvik skall förhöra sig med FSB om kriterierna för FSB:s
förtjänsttecken i guld. Beslutades att godkänna en anmälan till SM/DM-mixed från ett par från
BK Filbyter. Diskuterades Skånes BF:s arbetsuppgifter i samband med Lundaspelen den 1213 januari. Skånes BF bistår med att ta emot anmälningar till tävlingen samt ställer bord och
budlådor till förfogande för avhämtning. Övriga arbetsuppgifter förutsätts att arrangörsklubben
BK Finn ansvarar för.
AVSLUTNING
§ 12 Beslutades att nästa styrelsemöte blir måndagen den 12 november 18.30 på kansliets
lokaler. Beslutades att utdela resekostnadsersättning till Lars Erwall (250).
Resekostnadsersättningar för övriga delas ut vid kommande styrelsesammanträden. Därefter
avslutade ordföranden mötet klockan 12.40
Justeras:
Malmö den 1 september 2007

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

