Protokoll nr 4 2007/2008 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 6 mars.
Närvarande: Jan Gutenwik, Lennart Blomqvist, Eva Andersson, Bo Selander, Eva Erlandsson, Jan
Carlsson, Staffan Lindberg, Stefan Litsegård, Östen Svantesson, Hans-Olof Hallén, Thomas Winther och
Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik konstaterade att hela styrelsen var samlad, hälsade de närvarande
välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 18.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2007-11-12).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Helsingborgs Bridge och Canasta Club har begärt utträde ur Förbundet.
Ängelholms PB har beviljats inträde i Förbundet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE (FSB)
Konstaterades att FSB har anställt en ny kanslichef, Lennart Persson, Sandviken, med tillträde
2008-05-15. Thomas Winther berättade om FSB:s kommande aktiviteter. En ny lagbok kommer att
börja gälla den 1 juli 2008.
FSB har beslutat om ett nytt sätt att debitera för tävlingsverksamhet. Debiteringen görs i förhållande
till hur många spelare som deltar i tävlingarna. Det innebär att kostnaden för vanliga partävlingar blir
marginellt billigare för klubbarna och lagtävlingar blir dyrare, framförallt för distrikt med stora
lagserier. Konstaterades att det nya sättet att debitera stämmer bra överens med de önskemål som
Skånes BF har framfört till FSB.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Resultaträkning och balansräkning t o m 1 mars genomgicks. Noterades högre intäkter bl a för
brickläggning och medlemsavgifter. Lägre intäkter noterades för bl a Skåneserien. Obudgeterade
utgifter noterades, bl a reparation av gammal och inköp av ny kopieringsmaskin (ca 10000),
uppgradering av kortläggningsmaskin (ca 5400) inköp av nestornålar (ca 2500). Dessutom har
företagsstödet för ideella föreningar nu slopats (tidigare 2,5 % reducering av arbetsgivaravgifterna).
Resultatet är i nuläget något sämre än budgeterat.
Med anledning av ökade kostnader diskuterades att eventuellt höja medlemsavgiften till Skånes BF
säsongen 2009-2010. Frågan tas upp på nästa möte och beslut om medlemsavgifter tas på Skånes
BF:s årsmöte i september.

§7

KANSLIET
Arbetet med att kontakta anslutna klubbar som ännu inte registrerar mästarpoäng pågår. Det finns
fortfarande en del klubbar som inte följer gällande regelverk.
Skånes BF:s stadgar diskuterades. Konstaterades en del felaktigheter med anledning av namnbytet
till Förbundet Svensk Bridge. De aktuella ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär.
Beslutades att Fredrik Jarlvik ska se över stadgarna till nästa styrelsemöte. Nya stadgar ska
presenteras på årsmötet i september.
Fredrik Jarlvik rapporterade från Skånes BF:s utbildningshelg den 17-18 november 2007. Ca 65
personer deltog i tre olika kurser (TL 1, TL 2, Ruter/Spader/Bridgemate). Arrangemanget var
uppskattat av kursdeltagarna.
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§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Konstaterades att deltagandet i Allemansträffens kval ökat något och att det är fler par i finalen
2008, mycket beroende på ett par av varje fyrtal går till final i stället för ett på fem. Hyran för
Rosengårds Sporthall har ökat med anledning av Malmö Kommuns ändrade bidragsbestämmelser.
Diskuterades alternativa spellokaler. Rosengårds Sporthall är bokad för nästa års final den 8 mars
2009.
Diskuterades det nya spelupplägget för SM/DM för lag. Huvudsakligen har det kommit positiva
reaktioner. Beslutades att, med smärre justeringar, fortsätta med samma spelupplägg 2008-2009.
Diskuterades kvalen till SM/DM-final för par. FSB har de senaste åren infört nya rekommendationer
för kvalen. Styrelsen konstaterade att detta har lett till minskat deltagande i Skåne. Beslutades att
återgå till den typ av kval som Skånes BF hade tidigare, dvs obligatoriska kval med minst 42 brickor.
Beslutades samtidigt att Skånes BF ska fortsätta att subventionera deltagandet i kvalen till SM/DMpar.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2008-2009 presenterades. Efter små kompletteringar beslutades
att fastställa det föreslagna tävlingsprogrammet.
BK Finn har meddelat att man inte har för avsikt att fortsätta med att arrangera Lundaspelen
(guldtävling) där Skånes BF har varit medarrangörer. Styrelsen diskuterade om Skånes BF skall ta
över detta arrangemang. Styrelsen var enig om att Skånes BF skall arrangera en guldtävling, men
att det är lämpligt att vänta till säsongen 2009-2010 då Skånes BF fyller 75 år. Dessutom kommer
Skånes BF denna säsong vara delaktig i FSB:s Guldsimultantävling den 8-9 november i Malmö.
Beslutades att Skånes BF inte ska söka sanktion för någon guldtävling 2008-2009.
Fredrik Jarlvik skall deltaga i FSB:s Elittävlingsledarkurs. På kursen kommer bl a den nya lagboken
att genomgås. Jan Carlsson, BK Fenix, och Tommy Larsson, Ystads BS, ska också deltaga och
sökte bidrag för utgifter. Styrelsen konstaterade att det är bra att klubbarnas funktionärer deltar i
utbildningar, men beslutade att bidrag endast ges till deltagare som utses av Skånes BF.

§9

KOMMITTÉER
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

JUNIORVERKSAMHET
Konstaterades att det är få juniorer både i Skåne och resten av landet. Roger Wiklund är
projektanställd av FSB för att hjälpa distrikt och klubbar med rekrytering av juniorer. Bl a har han
varit i Malmö för att hjälpa Malmö BK med ett juniorprojekt. Glädjande är att nio skånska juniorer är
anmälda till Riksläger i Örebro den 20-23 mars. Skånes BF arrangerar Junior-DM för par den 6 april.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö onsdagen den 20 augusti, 2008, kl 18.30.
Beslutades att utdela resekostnadserättning till Staffan Lindberg 235:-, Eva Erlandsson 180:-, Jan
Carlsson 215:-, Bo Selander 325:- och Eva Andersson 50:-. Ordföranden tackade de närvarande
och förklarade mötet avslutat kl. 22.15.

Justeras:

Malmö den 6 mars 2008

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

