Protokoll nr 1 2009/2010 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 27 augusti.
Närvarande: Jan Gutenwik, Jan Carlsson, Eva Erlandsson, Eva Andersson, Lennart Blomqvist, Bo
Selander, Östen Svantesson och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordföranden mötet
öppnat klockan 18.35.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2009-03-23).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Ängelholms PB har uteslutits ur Skånes BF och FSB p g a att klubben inte har
följt Förbundets stadgar. BK Kvartetten har begärt och beviljats utträde ur Skånes BF. Falsterbo
GK:s BS har bytt namn till Falsterbo BK. AU har beslutat att tillåta icke-anslutna klubbar som
spelar om Nestorpoäng vara med på Skånes BF:s sommarbridgelista. AU har beslutat att tillstyrka
en motion till FSB från Hans-Olof Hallén och Västergötlands BF. Motionen handlar om
kostnadsersättningar för veteranlandslaget.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Diskuterades Bridgefestivalen i Örebro. FSB arrangerar Riksstämma i Örebro den 16-17 oktober
och Distriktstävlingsledarträff den 17-18 oktober.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett ca 28000 kronor i underskott mot budgeterade -25000.
Med tanke på att Förbundet inte får några bidrag alls får resultatet ändå betraktas som acceptabelt,
trots det stora underskottet. Antalet medlemmar ökade inte i den takt som förväntat (ca 2½ % mot
en budgeterad ökning med 7 %). Utöver detta följdes budgeten ganska väl. Beslutades att på
årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift för 2010/2011. Beslutades att avsätta 1000 kr till
Hasses Ungdomsfond. Enligt redovisning från FSB per den 17/8 har antalet medlemmar i Skånes
BF ökat något jämfört med motsvarande period förra året. Den föreslagna budgeten för 2009/2010
genomgicks och godkändes efter små justeringar. Denna budget ger ett överskott med 5000 kronor.
Överskottet beror till stor del på att medlemsavgiften har höjts med 20 kronor. Styrelsen beslutade
att Fredrik Jarlvik kan placera ca ¾ av Skånes BF:s bankmedel (totalt ca 310000) på ett
fasträntekonto med högre ränta.

§7

KANSLIET
Östen Svantesson arbetar på kansliet, 25% av heltid. Ersättning utbetalas via försäkringskassan.
Diskuterades klubbar i Skånes BF som inte följer regler och stadgar som gäller för anslutna klubbar.
Situationen har förbättrats avsevärt de senaste 7-8 åren och det är endast ett fåtal klubbar som inte
helt följer reglerna som är uppsatta av FSB och Skånes BF. Kansliet har ständig kontakt med
tveksamma klubbar. Målsättningen är att alla anslutna klubbar skall bedriva en meningsfull
bridgeverksamhet och att de skall följa regelverket. Klubbar som inte följer stadgar och regler bör
uteslutas så fort som möjligt.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att godkänna kanslistens förslag till tävlingsbestämmelser i SM/DM lag, Skåneserien,
regler för DM-tävlingar och regler för sanktionerade tävlingar. Diskuterades Allemansträffen enligt
beslut som togs vid förra styrelsemötet. Diskuterades hur Skånes BF:s DM-tävlingar skall
arrangeras i framtiden. Beslutades att behandla frågan på årsmötet som får komma med förslag på
hur tävlingarna skall arrangeras och vilka orter som är lämpliga. Diskuterades Skånes BF:s 75årsjubileum med guldtävling den 24 april 2010. Beslutades att behandla frågan på årsmötet som får
komma med förslag på arrangemang och kostnader.
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§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter lämnades av kommittéerna.

§ 10

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 12 september på Malmö BK:s och Skånes BF:s lokaler
med start klockan 10.00.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 12 september efter årsmötet. Beslutades
att vintermötet hålles onsdagen den 4 november, 18.30. Beslutades att utdela
resekostnadserättning till Bo Selander 345:-, Eva Erlandsson 100:-, Jan Carlsson 220:- och Eva
Andersson 120:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 21.00.

Justeras:

Malmö den 27 augusti 2008

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

