Protokoll nr 4 2009/2010 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö tisdagen den 2
mars.
Närvarande: Jan Gutenwik, Lennart Blomqvist, Eva Andersson, Bo Selander, Maggie Holgersson, Jan
Carlsson, Hans-Olof Hallén, Johan Millqvist, Thomas Winther och Fredrik Jarlvik.
§1

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

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2009-11-04).

§3

UNDERHANDSBESLUT
BK Bridgehuset har beviljats inträde i Skånes BF. Östra Torps GIF BS har bytt namn till Östra Torps
Bridgesällskap.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan kompletterades med två ärenden och godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE (FSB)
Thomas Winther informerade om FSB:s aktiviteter. FSB arrangerar distriktsträff under hösten och
distrikten skall komma med förslag om vilka ärenden som man vill skall behandlas där.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Resultaträkning och balansräkning t o m 25 februari granskades. Totalt följs budget väl. Antalet
medlemmar har ökat jämfört med budget, men det är också en del obudgeterade utgifter. Med
anledning av att det ofta uppstår oförutsedda utgiftsposter beslutades att i kommande budget ha en
post på ca 10000 kronor för detta. Kanslisten erhåller löneförhöjning 1/4 enligt LR:s avtal.

§7

KANSLIET
Enligt avtal har hyran för kanslilokalen höjts till 3000 kronor per månad (36000 per år). 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
Diskuterades det nya spelupplägget för SM/DM för lag. Det har inkommit två förslag till förändringar.
Fredrik Jarlvik ser över tävlingsbestämmelserna för alla DM-tävlingar och presenterar förslag senast
till nästa styrelsemöte.
Enligt tidigare beslut införs kval till finalen i DM-mixed par enligt samma modell som till DMparfinalen. I båda kvalen skall SM-avgiften subventioneras. Enligt styrelsebeslut 2009-03-23 och
diskussioner vid årsmötet ansåg styrelsen att någon DM-final skall spelas på nya orter i distriktet.
Jan Carlsson, BK Fenix, erbjöd att sig arrangera finalen i DM-mixed par i Ystad. Styrelsen
beslutade att låta BK Fenix att tillsammans med Skånes BF ansvara för för DM-mixedfinalen den
21 november.
Skånes BF fyller 75 år 2010. Med anledning av detta arrangerar Skånes BF två simultantävlingar
den 25/3 och 29/3 samt en guldtävling den 24 april. Fredrik Jarlvik och jubileumskommittén arbetar
vidare med dessa arrangemang. I samband med jubileét skall en kortare minnesskrift om Skånes
BF framtagas. Hans-Olof Hallén fick i uppdrag att skriva detta.
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TÄVLINGSVERKSAMHET (forts)
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2010-2011 presenterades. FSB har ännu inte presenterat sitt
tävlingsprogram. Beslutades att, efter vissa justeringar, godkänna förslaget och därpå följande
komplettering med FSB:s arrangemang
I samband med tävlingsprogrammet diskuterades det låga deltagande på senste årsmötet i Skånes
BF. Beslutades att arrangera årsmötet på en söndag (5 september) i stället för på en lördag.
Dessutom görs ett försök att arrangera en bridgetävling (oktobersilver eller silvertävling) som startar
före mötet och fortsätter efter mötet. Detta har provats i andra distrikt med viss framgång.
Diskuterades att investera i Bridgemate till Skånes BF. Styrelsen ansåg att kostnaden för
närvarande är för stor i förhållande till hur mycket Skånes BF använder Bridgemate. Dessutom har
det lanserats en ny version av Bridgemate och det är bättre att vänta med inköp. Vid egna
arrangemang får Skånes BF hyra eller låna Bridgemate från klubbarna. Beslutades att senast till
hösten köpa en bärbar dator samt server med kablage för Bridgemate. Det innebär att Skånes BF
endast behöver låna eller hyra Bridgematedosor vid tävlingsarrangemang.
§9

KLUBBAR
Diskuterades klubbar som inte redovisar tävlingar och medlemmar på rätt sätt. Det är nu få klubbar i
Skåne som inte följer stadgarna. Thomas Winther och Fredrik Jarlvik har löpande kontakt med
några klubbar och inom kort skall förmodligen dessa klubbar börja rapportera enligt regelverket.

§ 10

JUNIORVERKSAMHET
Åtta skånska juniorer är anmälda till Riksläger i Karlstad den 31 mars-2 april. Skånes BF arrangerar
Junior-DM för par den 28 mars. Skånes BF har deltagit i junioraktiviteter på en skola i Vellinge.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Diskuterades Skånes BF:s utbildningar. I oktober kommer Skånes BF arrangera utbildning för
tävlingsledare på steg 1 och steg 2. Thomas Winther påpekade att i Chairmans Cup som spelas
under bridgefestivalen erbjuds alla distrikt att deltaga med distriktslag enligt vissa förutsättningar.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö måndagen den 23 augusti, 2010, kl 18.30.
Beslutades att utdela resekostnadserättning till Jan Carlsson 220:-, Bo Selander 330:-, Johan
Millqvist 330:- och Eva Andersson 60:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet
avslutat kl. 22.15.

Justeras:

Malmö den 2 mars 2010

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

