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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 25
november.
Närvarande: Jan Gutenwik, Jan Carlsson, Lennart Blomqvist, Eva Andersson, Bo Selander och Fredrik
Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
18.45.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2008-09-06).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Inga underhandsbeslut var fattade.

§4

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

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Fredrik Jarlvik rapporterade från distriktsträffen i Örebro den 18-19 oktober.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Balans- och resultaträkning genomgicks. Antalet medlemmar ökar fortfarande, men inte i den
utsträckning som förväntas enligt budget. Ökningen är för närvarande ca 3% mot förväntat ca 7%.
Det innebär att det kan bli ett underskott jämfört med budget på ca 10 000 kronor. Utgifter för
brickläggning ligger också över budget med ca 8 000 kronor med anledning av inköp av brickor och
kortlekar. I övrigt följs budgeten 2008/2009 i stort. Kanslisten upprättar till våren en preliminär
budget för 2009/2010.

§7

KANSLIET
Kansliet har köpt mjukplastbrickor för ca 5000 kronor (enligt beslut den 20/8) och en ny dator för ca
4000 kronor (enligt budget). Jan Carlsson hade skrivit ett informationsblad för brickläggning som
efter små justeringar godkändes av styrelsen. Informationen skall finnas tillgänglig på Skånes BF:s
hemsida. Kanslisten presenterade en genomgång hur kansliets brickläggningsservice ser ut idag.
Brickläggningen tar mycket tid och det genomsnittliga överskottet är i dagsläget ca 35 000 kronor
per år. Detta beror på att Skånes BF har stor hjälp med brickläggning av inlånad personal.
Förutsättningarna kan dock förändras och då måste man se över den service och prissättning som
gäller för närvarande.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Skånes BF arrangerar Allemansträffen den 8 mars. Lokal i Malmö är bokad. Beslutades att
nationellt handikapp skall användas i både kval och final 2009. Dessutom beslutades att spela färre
brickor i finalen. Föreslogs 46 brickor, men kanslisten uppdrogs att anpassa antalet brickor till
lämplig tävlingsform och antal par. Styrelsen ansåg att klubbarna skall informeras bättre och att det
behöver göras mer propaganda för Allemansträffen.
DM för veteraner spelas i Höör lördagen den 31 januari. Lokal är bokad och Höörs BK ställer i vanlig
ordning upp med severing och utlåning av bord och budlådor. Beslutades att kanslisten skall
undersöka om lämplig lokal för DM-parfinalen den 19 april. I första hand Öresundsgårdens Aula om
det fortfarande finns möjlighet att låna bord och budlådor som finns på plats.
Kanslisten redovisade ett förslag om hur DM-tävlingar kan arrangeras i framtiden. Tanken är att
klubbarna skall få möjlighet vara huvudarrangör för DM-finaler och samtidigt kunna visa sig utåt.
Dessutom ges då möjlighet till ett ekonomsikt överskott för klubben. Förslaget diskuterades och
skall tas upp igen på kommande möten.
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Skåneserien har under många år tappat lag. Anledningen tros inte bero på att Skåneserien inte är
populär, utan främst på grund av att många klubbar arrangerar lokala fyrmannaserier i betydligt
större utsträckning än tidigare. Kanslisten hade upprättat ett förslag om hur kommande säsongs
Skåneserie ska anpassas för ett lägre lagantal.
Beslutades enligt förslaget att Skåneserien nästa år endast kommer att innehålla tre divisioner.
Division 1 är oförandrat med 10 lag och fyra lag flyttas ned. Division 2 har fortfarande fyra grupper
med vardera 8 lag. Vinnande lag går upp och de tre sista lagen flyttas ned (mot nuvarande två lag).
Division 3 kommer att bestå av högst 12 grupper med 8 (eller 7) lag varav det vinnande laget flyttas
upp i division 2. Detta innebär att efter innevarande säsong kommer i alla lag i division 4 flyttas upp i
division 3 och inga lag flyttas ner från division 3. I övrigt kommer årets serie följa det fastställda
regelverket. Den nya serieindelningen kan utan problem klara upp till 138 deltagande lag. I årets
serie deltar 132 lag. Om antalet deltagande lag ökar till över 138 får styrelsen fatta ett nytt beslut vid
höstmötet.
§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Eva Andersson tog upp en händelse från en spelkväll på en klubb i distriktet. Styrelsen ansåg inte
att man kunde ta ställning eller ta något beslut i detta ärende. Det är något som får hanteras av
berörda spelare och berörd klubb.
Den andra punkten på övriga frågor diskuterades efter avslutat möte. Närvarande då var Jan
Gutenwik, Jan Carlsson, och Fredrik Jarlvik. Jan Carlsson föreslog att Skånes BF skulle bjuda in
tävlingsledare att få hjälpa till vid Skånes BF:s tävlingar i utbildningssyfte. De närvarande ansåg att
detta var ett bra förslag och Jan Carlsson fick i uppdrag att skriva ett informationsblad angående
detta.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles måndagen den 23 mars, 2009. Tid 18.30 på
kanslilokalerna i Malmö. Beslutades att dela ut resekostnadsersättning till Bo Selander 324:-, Jan
Carlsson 216:- och Eva Andersson 120:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet
avslutat kl. 21.20.

Justeras:

Malmö den 25 november 2008

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

