Protokoll nr 4 2008/2009 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 23 mars.
Närvarande: Jan Gutenwik, Lennart Blomqvist, Eva Andersson, Bo Selander, Eva Erlandsson, Jan
Carlsson, Hans-Olof Hallén, Thomas Winther och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
18.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2008-11-25).

§3

UNDERHANDSBESLUT
BK Finn och Brunnby BK har beviljats utträde ur Skånes BF. Vikens BK har bytt namn till
Kullabygdens BK. Ameria-bridgen har beviljats inträde i Skånes BF. AU har beslutat om en ändring i
tävlingsbestämmelserna för SM-parkval. Klubbar tillåts att spela färre än 42 brickor, men alla par
måste fortfarande deltaga i kvalet

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan kompletterades med två ärenden och godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE (FSB)
Thomas Winther informerade om FSB:s aktiviteter.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Resultaträkning och balansräkning t o m 22 mars genomgicks. I stort följs budgeten med undantag
för antal medlemmar. Det har budgeterats med en medlemsökning på ca 7 %, men i nuläget ser
ökningen ut att stanna på ca 3 %. Detta innebär att Skånes BF får ca 15000 kronor mindre i
medlemsavgifter än budgeterat. Antalet fullbetalande medlemmar i Skånes BF har ökat med ca 50
% på fem år, men nu tycks den kraftiga medlemsökningen plana ut. Kanslisten erhåller
löneförhöjning 1/4 enligt LR:s avtal.

§7

KANSLIET
Malmö BK har meddelat att man har tecknat ett nytt femårsavtal med Akelius fastigheter. Avtalet
medför en hyresökning på ca 20%. Skånes BF hyr en del av lokalerna och får därmed räkna med
motsvarande höjning. Det innebär att årshyran (30000 kr 2009) för kanslilokalen blir ca 36000
kronor fr o m 2010-01-01. Hyresavtal med Malmö BK kommer att upprättas inom kort. Det bör
noteras att Skånes BF har haft i stort sett oförändrad hyra sedan augusti 1994 (29200 kr). Till
hyreskostnaden kommer kostnader för garageplats med ca 6400 kronor per år.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Allemansträffen diskurerades. Beslutades att för 2010 använda kval som tidigare, men även ge
möjlighet för par att anmäla sig till tävlingen utan att ha kvalat. Kvalen skall genomföras på
klubbarna som tidigare. Startavgiften för par som har kvalat in via klubbens kvot blir 100 kronor per
spelare, medan de som inte har kvalat in betalar 200 kronor per spelare. Beslutades att man inte
kan spela till sig bonuspoäng genom att kvalificera sig flera gånger.
Diskuterades det nya spelupplägget för SM/DM för lag. Beslutades att fortsätta med samma
spelupplägg 2009-2010.
Diskuterades kvalen till SM/DM-final för par. Tävlingsbestämmelserna har av olika anledningar
ändrats under säsongen och bör ses över inför nästa säsong. Beslutades samtidigt att Skånes BF
ska fortsätta att subventionera deltagandet i kvalen till SM/DM-par. Beslutades att i
”uppsamlingsheatet” som arrangeras av Skånes BF den 5 april 2009 tillåta spel med färre än åtta
par om det blir nödvändigt.
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Diskuterades att låta distriktets klubbar arrangera Skånes BF:s DM-tävlingar. Detta kan vara bra för
att få en större variation på spelorter och på arrangemangen. Skånes BF bör ha kvar
huvudansvaret, men låta klubbarna ansvara för själva genomförandet av tävlingen. Styrelsen tror att
det kan öka intresset för DM-tävlingarna om klubbarna får möjlighet att arrangera. Beslutades att ta
upp denna fråga som ett ärende på årsmötet den 12 september.
Skånes BF fyller 75 år 2010. Beslutades att med anledning av detta arrangera en guldtävling den
24 april (ev även 25 april) 2010. Kansliet lämnar in sanktionsansökan till FSB senast den 30 april.
Det diskuterades även att uppmärksamma jubileét vid årsmötet 2010. Styrelsen kommer att utse en
arbetsgrupp för 75-årsjublieét vid nästa sammanträde.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2009-2010 presenterades. Tävlingsprogrammet kompletterades
med dag för guldtävling och med dagar för uppdateringskurs för TL-licenser. Därefter beslutades
att fastställa det föreslagna tävlingsprogrammet.
Jan Carlsson har tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas för att ge praktik till
tävlingsledare. Tävlingsledare med licens för silvertävlingar skall kunna praktisera på Skånes BF:s
tävlingar för att få erfarenhet att leda större tävlingar. Beslutades att de som vill praktisera inte
erhåller några ersättningar, men får utbildningsmaterialet gratis. Jan Carlsson får ersättning för
detta.
Skåneserien diskuterades. Med anledning av att färre lag deltar beslutades vid mötet den 25/11-08
att Skåneserien skall spelas med tre divisioner om det var nödvändigt. Hans-Olof Hallén påpekade
dock att det var lämpligt att bibehålla fyra divisioner. Styrelsen diskuterade detta och fann fördelar
med fyra divisioner. Beslutades att, om underlag finns, spela med fyra divisioner genom att minska
antalet grupper i division 3. Upp- och nedflyttningar får därefter anpassas till antal grupper i division
3 och 4. Division 1 och 2 kommer att vara oförändrade.
§9

KLUBBAR
Diskuterades klubbar som inte redovisar tävlingar och medlemmar på rätt sätt. Tyvärr finns det fem
klubbar som inte följer stadgarna. Fredrik Jarlvik kommer att, i samarbete med FSB, under våren
kontakta klubbarna och ställa krav på att stadgarna följs. Klubbar som inte följer stadgarna kommer
att uteslutas ur Skånes BF.

§ 10

JUNIORVERKSAMHET
Åtta skånska juniorer är anmälda till Riksläger i Karlstad den 9-12 april. Skånes BF arrangerar
Junior-DM för par den 5 april.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Jan Carlsson ansåg att flera av de individuella tävlingarna i Ruter är felaktiga. Detta diskuterades,
men konstaterades samtidgt att detta är inget ärende för Skånes BF. Bäst är att kontakta Förbundet
Svensk Bridge eller Tomas Brenning direkt för att framföra synpunkter.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö torsdagen den 27 augusti, 2009, kl 18.30.
Beslutades att utdela resekostnadserättning till Eva Erlandsson 120:-, Jan Carlsson 216:-, Bo
Selander 324:- och Eva Andersson 120:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet
avslutat kl. 22.15.

Justeras:

Malmö den 23 mars 2009

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

