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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 4 november,
2009.
Närvarande: Jan Gutenwik, Jan Carlsson, Lennart Blomqvist, Eva Andersson, Bo Selander, Maggie
Holgersson, Johan Millqvist, Hans-Olof Hallén och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna. Speciellt välkomnade han Maggie
Holgersson och Johan Millqvist som är nyvalda till styrelsen. Det framfördes gratulationer till HansOlof Hallén som fyllde 80 år den 28 oktober. Hans-Olof har av Skånes BF tilldelats ett ständigt
medlemskap som nummer 1 i Skånebridgens Vänner.Hans-Olof tackade för uppvaktningen från
Skånes BF. Därefter förklarade ordföranden mötet öppnat klockan 18.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2009-09-12).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut. AU har godkänt att ytterligare en pool (4 lag) i SM/DM-lag, ansluter efter
anmälningstidens utgång. Ansökan om förtjänsttecken i silver som skall delas ut den 15 november
är tillstyrkta för tre medlemmar.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Fredrik Jarlvik och Hans-Olof Hallén rapporterade från Riksstämman och
Distriktstävlingsledarträffen i Örebro den 16-18 oktober.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Balans- och resultaträkning genomgicks kortfattat. Antalet medlemmar ökar fortfarande. Ökningen
är för närvarande ca 5% mot budgeterat ca 1%. Det innebär att det kan bli ett överskott jämfört med
budget på ca 10-15000 kronor. I övrigt följs budgeten 2009/2010 i stort.

§7

KANSLIET
Kansliet har köpt mjukplastbrickor och kortlekar för ca 5900 kronor. Kansliets bärbara dator är
uppgraderad för ca 1600 kronor. Diskuterades inköp av en modernare bärbar dator inför nästa
verksamhetsår. Bo Selander hade förslag på inköp av ny dator för ca 2000 kronor. Kansliet är i
behov av nya kontorsstolar. Beslutades att utanför budget inköpa stolar till ett rimligt pris.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Skånes BF arrangerar Allemansträffen den 7 mars 2010. Malmö Gamla Tennishall är bokad.
Beslutades att utöver klubbens kvoter tillåta par som inte kvalat att delta. Startavgiften för dessa
spelare blir 200 kronor att jämföras med 100 kronor för dem som kvalat.
Diskuterades arrangemang av DM-tävlingar 2010-2011. Enligt årsmötets vilja beslutades att införa
kval i DM för mixed par. Kvalet skall genomföras enligt samma modell som för DM par. Båda kvalen
skall ”subventioneras” så att spelarna betalar 60 kronor i SM-kvalavgift (100 kronor till FSB).
Styrelsen ansåg att DM-tävlingarna om möjligt skall ligga senare på verksamhetsåret så att tiden
mellan DM-final och SM-final kortas ner så mycket som möjligt. Kanslisten fick i uppdrag att till nästa
styrelsemöte ta fram förslag på hur kval och finaler skall arrangeras 2010-2011.
Beslutades enligt kanslistens förslag om förtydligande i tävlingsbestämmelserna för DM-tävlingar
vad avser resekostnadsersättning och tillåtna system.
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Beslutades att, i samband med Skånes BF:s 75-årsjubileum, arrangera simultantävling på två olika
veckodagar, förslagsvis på måndag och torsdag. Kanslisten fick i uppdrag att välja lämpliga datum i
mars/april. Dessutom skall en guldtävling arrangeras den 24 april 2010. Diskuterades lämplig
tävlingsform och möjliga lokaler. Beslutades att tillsätta en kommitté för planering av tävlingarna
kring 75-årsjubileet. Utsågs Fredrik Jarlvik, Eva Andersson, Maggie Holgersson och Lennart
Blomqvist att ingå i kommittén.
Beslutades att skriva en sammanfattning av Skånes BF:s historia. Denna skrift skall användas som
marknadsföring och skickas till tidningar så att vårt jubileum uppmärksammas.
Beslutades om att genom kostnadsersättning uppmuntra tävlingsledare att fortbilda sig till
tävlingsledare på steg 3 (guldnivå). Diskuterades hur detta skall göras. En summa skall avsättas i
kommande budget så att Skånes BF har möjlighet erbjuda utbildning för minst två tävlingsledare.
Som motprestation skall man kunna ställa upp som TL , utan ordinarie ersättning, vid något av
Skånes BF:s tävlingsarrangemang. Styrelsen beslutar om kostnadsersättningar.
Jan Carlsson tog upp en del brister i programmet Ruters lagmodul. Denna del av programmet är
ganska ny och inte helt lättskött. Styrelsen ansåg inte att Skånes BF kan göra något åt detta utan
menar att respektive användare får kontakta FSB direkt för att få svar. Thomas Winther, FSB:s
Riksskonsulent i bl a Skåne, erbjuder bl a hjälp och instruktion i Ruterprogrammet och Bridgemate.
§9

JUNIORBRIDGE, KOMMITTEÈR OCH KLUBBAR
Konstaterades att arbetet med att få alla klubbar att följa reglerna för medlemmar och
tävlingsredovisning är framgångsrikt. I princip alla klubbar i Skåne redovisar sina medlemmar och
tävlingar enligt FSB:s regelverk, men det finns fortfarande en del att arbeta på.

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
Eva Andersson nämnde att det var väldigt få besökare på årsmötet. Styrelsen anser att detta är ett
problem. Styrelsen och kansliet måste informera klubbarna bättre så att fler klubbar skickar
delegater till Skånes BF:s årsmöten.

§ 11

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles tisdagen den 2 mars, 2010. Tid 18.30 på kanslilokalerna i
Malmö. Beslutades att dela ut resekostnadsersättning till Bo Selander 325:-, Jan Carlsson 220:-,
Johan Millqvist 360:- och Eva Andersson 60:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat kl. 21.20.

Justeras:

Malmö den 4 november 2009

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

