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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 20 augusti.
Närvarande: Jan Gutenwik, Staffan Lindberg, Eva Erlandsson, Eva Andersson, Hans-Olof Hallén, Bo
Selander och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordföranden mötet
öppnat klockan 18.55.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2008-03-06).

§3
3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Förtjänstecken i silver med lagerkrans har tillstyrkts och utdelats till Berth
Rasmusson och Börje Jarlvik, Malmö BK. Förtjänsttecken i silver har tillstyrkts och utdelats till
Kerstin Clarén, Malmö BK. Förtjänsttecken i silver har tillstyrkts för Börge Gullgren och Elsa Nilsson,
Västra Bjäre BK. Romeleåsens BK har beviljats inträde i Skånes BF och FSB.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Diskuterades Bridgefestivalen i Örebro, de nya lagarna och det nya debiteringssystemet. FSB
arrangerar distriktsträff i Örebro den 18-19 oktober.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett ca 9 800 kronor i underskott. Med tanke på att
Förbundet nu inte får några bidrag alls får resultatet ändå betraktas som godkänt, trots underskottet.
Bl a har den gamla kopieringsmaskinen gått sönder och ersatts med en ny kopieringsmaskin vilket
medfört obudgeterade utgifter på ca 10000 kronor. Beslutades att avsätta 1000 kr till Hasses
Ungdomsfond. Styrelsen beslutade att, med anledning av prisökningar och att Skånes BF numera
inte får några bidrag, föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgiften för 2009/2010 med 20 kronor
till 110 kronor. Enligt redovisning från FSB per den 9/8 har antalet medlemmar i Skånes BF ökat
med ca 7% jämfört med motsvarande period förra året. Den föreslagna budgeten för 2008/2009
genomgicks och godkändes. Denna budget ger ett underskott med 25000 kronor vilket främst beror
på planerade inköp av brickor/kortlekar och ny dator, prisökningar och framför allt att Skånes BF
numera inte får några bidrag från stat, kommun, landsting eller bingo. 200000 kronor av Skånes
BF:s bankmedel har placerats på ett fasträntekonto med ett års löptid. Räntan är 5,33 %.

§7

KANSLIET
Östen Svantesson har slutat sin plusjobbsanställning. Han har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete
under sina två år på Skånes BF. I och med att Östen slutar kommer bemanningen på kansliet bli
lägre. Beslutades att köpa in mjukplastbrickor och kortlekar efter behov till en kostnad av max ca
8000 kronor. Beslutades att lägsta avgift för hyra av Skånes BF:s maskinlagda kortlekar/brickor
skall vara 100 kronor per speltillfälle/tävling fr o m den 1 januari 2009. Hyran för varje lagd bricka är
oförändrat 1,20 per bricka. Diskuterades klubbar i Skånes BF som inte följer de regler och stadgar
som gäller för anslutna klubbar. Styrelsen ser det som ett problem med dessa klubbar och de måste
snabbt börja följa de regler som gäller. Detta göres för att kunna motivera våra anslutna klubbar
som följer reglerna. Klubbar som inte följer stadgar och regler bör uteslutas så fort som möjligt.
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§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att godkänna kanslistens förslag till tävlingsbestämmelser i SM/DM lag, Skåneserien,
regler för DM-tävlingar och regler för sanktionerade tävlingar. Beslutades att SM/DM-parkvalen
skall vara obligatoriska och spelas med minst 42 brickor. Diskuterades Guldsimultantävling den 8-9
november. FSB behöver hjälp med arrangemanget med bl a brickor, bord, budlådor, bridgemate,
tävlingsledare mm. Skånes BF kommer att försöka bistå med nödvändig hjälp. Diskuterades
LUCK:s silvertävling den 10-11 januari. Skånes BF bistår med brickläggning enligt vanlig taxa och
utlåning av bord och budlådor. Beslutades att godkänna byte av klubbtillhörighet för lag Skurups
BS i Skåneserien division 1. Laget kommer att representera Ystads BS fr o m 2008/2009. Båda
klubbarna och alla spelare är överens.

§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter lämnades av kommittéerna.

§ 10

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 6 september på Malmö BK:s och Skånes BF:s lokaler med
start klockan 10.00. Beslutades att efter några korrigeringar och tillägg godkänna kanslistens
förslag till ändringar av Skånes BF:s stadgar. Förslaget till stadgeändringarna kommer att prenteras
på årsmötet. Inga motioner har inkommit till Förbundet. Efter mötet arrangeras en informationsträff
om de nya lagarna, det nya debiteringssystemet och en del annat.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 6 september efter årsmötet. Beslutades
att utdela resekostnadserättning till Bo Selander 342:-, Staffan Lindberg 234:-, Eva Erlandsson 108:och Eva Andersson 60:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl.
21.45.

Justeras:

Malmö den 20 augusti 2008

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

