Protokoll nr 1 2010/2011 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö måndagen den
23 augusti 2010.
Närvarande: Jan Gutenwik, Jan Carlsson, Eva Erlandsson, Eva Andersson, Lennart Blomqvist, Bo
Selander, Lennart Blomqvist, Johan Millqvist, Hans-Olof Hallén, 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 (2010-03-02).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: SPF Club 73, Båstads BK, Länförvaltningens BK och Sjöbo BK har beviljats
inträde i Förbundet. BK Singelton har uträtt ur Förbundet. AU har beslutat om speldag gällande en
match mellan Malmö BK Scania-Lunds BK ÅTTAN i Skåneserien division 1. Förtjänsttecken i silver
är tillstyrkt för Bertil Hansson, Söderkulla BK.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Rapporterades från Bridgefestivalen i Örebro. FSB arrangerar Distriktsträff och
Distriktstävlingsledarträff på Bosön den 27-29 augusti.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett ca 6000 kronor i överskott mot budgeterade 5000.
Beslutades att på årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift för 2011/2012. Beslutades att
avsätta 1000 kr till Hasses Ungdomsfond. Enligt redovisning från FSB per den 17/8 har antalet
medlemmar i Skånes BF ökat med ca 5% jämfört med motsvarande period förra året. Den
föreslagna budgeten för 2010/2011 genomgicks och godkändes efter små justeringar. Denna
budget ger ett överskott med 50000 kronor.

§7

KANSLIET
Östen Svantesson arbetar på kansliet sedan 2010-05-01. Arbetsförmedlingen är arbetsgivare och
betalar ersättning och sociala avgifter. Kansliet kommer inom kort köpa en bärbar dator och server
till bridgemate för en kostnad av ca 4500 kronor. Detta skall förenkla vid arrangemang som spelas
där det inte finns fast utrustning.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att godkänna kanslistens förslag till tävlingsbestämmelser i SM/DM lag, Skåneserien,
regler för DM-tävlingar och regler för sanktionerade tävlingar. Diskuterades indelning i Skåneserien.
Beslutades att det primära är att göra en så regional indelning som möjligt för att minimera resor för
lagen. I nödfall kan reglerna för uppflyttning av lag åsidosättas för att få bästa möjliga serieindelning.
Diskuterades att sända någon av distriktets lagtävlingar (DM-final lag eller SM-lag semifinal) på
BBO. Fredrik Jarlvik undersöker möjligheter och krav för detta. Allemansträffens final 2011 den 6
mars är preliminärt bokad att spelas på Videdals Sporthall i Malmö.
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§9

DISTRIKTETS KLUBBAR
Skånes BF har fått flera nyanslutna klubbar. Generellt sett sköter klubbarna sin verksamhet mycket
väl. Några enstaka klubbar brister i att rapportera tävlingar och medlemmar. Skånes BF och FSB:s
rikskonsulent, Thomas Winther, har regelbunden kontakt med distriktets klubbar för att hjälpa till.

§ 10

KOMMITTEÈR
Inga rapporter lämnades av kommittéerna.

§ 11

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 11 september på Malmö BK:s och Skånes BF:s lokaler
med start klockan 11.00. Efter årsmötet hålles en genomgång av de nya alerteringstreglerna och
därefter en bridgetävling med oktobersilver (om dispens erhålles) och Gröna Hissen.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 13

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles söndagen den 11 september efter årsmötet. Beslutades
att höstmötet hålles torsdagen den 11 november, 18.30. Beslutades att utdela
resekostnadserättning till Bo Selander 324:-, Eva Erlandsson 100:-, Jan Carlsson 216:-, Johan
Millqvist 360:- och Eva Andersson 60:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet
avslutat klockan 21.00.

Justeras:

Malmö den 23 augusti 2010

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

