Protokoll nr 3 2010/2011 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö onsdagen den 2
mars.
Närvarande: Jan Gutenwik, Lennart Blomqvist, Eva Andersson, Bo Selander, Maggie Holgersson, Eva
Erlandsson 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 (2010-09-05).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Scania Bridgesällskap, Malmö, har beviljats inträde i Skånes BF.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE (FSB)
Thomas Winther hade lämnat information om FSB:s aktiviteter. Skrivelsen gicks igenom och bl a
fanns en sammanställning av antalet medlemmar i FSB och i Skånes BF som ser mycket bra ut för
Skånes BF:s del (och även FSB). Kontaterades att Skånes klubbar gör ett stort arbete med att
rekrytera nya spelare och medlemmar.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Resultaträkning och balansräkning t o m 28 februari granskades. Totalt följs budget väl. Antalet
medlemmar har ökat jämfört med budget, men det är också en del obudgeterade utgifter.
Diskuterades sponsring av utbildning av tävlingsledare. Skåne hade fyra deltagare (inkl.
Distriktstävlingsledare) på TL-steg 3-utbildning i Örebro den 14-16 januari. Medel för detta har
beslutats på tidigare möte. Beslutades att avsätta 10 000 kronor i kommande budget för att
uppmuntra distriktets tävlingsledare att gå vidareutbildning.eller fortbildning. Som motprestation
skall man vara TL vid någon av Skånes BF:s tävlingar utan ordinarie ersättning. Kanslisten erhåller
löneförhöjning 1/4 enligt LR:s avtal.

§7

KANSLIET
Skånes BF har köpt en bärbar dator för 1000 kronor. 480 kortlekar med streckkod är inköpta för ca
8500 kronor. Diskuterades prissättning för brickor. F n kostar brickor till barometertävlingar 1,20 och
brickor till vanliga partävlingar där klubben har egna kortlekar/brickor, 1,00. Uppfattningen är att
denna debitering ligger under självkostnadspriset (ca 1,70 per bricka). Beslutades att fr o m 201107-01 debitera 1,50 per bricka (oavsett typ av brickor). Minidebitering för beställning som innan är
100 kronor. Priset är fortfarande lågt jämfört med andra uthyrare (t ex debiterar Stockholm 2,80 per
bricka). Styrelsen har därefter för avsikt att ta upp frågan på kommande årsmöte för att med
klubbarna diskutera hur Skånes BF:s brickservice skall se ut i framtiden. Fredrik Jarlvik fick i
uppdrag att förhöra sig om hur mycket andra distrikt och klubbar debiterar för brickläggning.
Dessutom skall en mer detaljerad kostnadsberäkning för brickläggningen göras.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Diskuterades kommande säsongs DM-finaler. Beslutades att låta DM-finalen för par och damer
spelas på samma lokal som i år (BK Bridgehuset och Lunds BK) om klubbarna vill vara värdar för
dessa arrangemang. Beslutades att ta in intresseanmälningar från distriktets klubbar för att
arrangera DM-final för veteraner och mixed. Finalen i DM-mixed kräver en lokal med gott utrymme
för 14 bord och DM-finalen för veteraner kräver en lokal med plats för upp till 25 bord. Om flera
klubbar anmäler intresse kommer styrelsen, eventuellt i samband med årsmötet, att utse
arrangörer.
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§8

TÄVLINGSVERKSAMHET (forts)
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2011-2012 presenterades. Beslutades att godkänna förslaget
med eventuella nödvändiga kompetteringar. Styrelsen diskuterade kommande årsmöte och
eventuella sidoaktiviteter. Maggie Holgersson föreslog att bjuda in representanter för
”Bridge4people” i Danmark som marknadsför ”det kompletta bridgebordet”, Bridgespinner. Fredrik
Jarlvik undersöker möjligheten att bjuda in för en demonstration på årsmötet.

§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 förhoppningsvis kommer även dessa att inom kort följa regelverket.

§ 10

JUNIORVERKSAMHET
Konstaterades att juniorverksamheten tyvärr fortfarande är obefintlig i såväl Skånes BF som FSB.
FSB genomför en juniorsatsning som heter ”Rekryten”. Ystads BS är med i denna och har ett antal
juniorer som regelbundet tränar bridge i klubblokalen.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö torsdagen den 18 augusti, 2011, kl 18.30.
Beslutades att utdela resekostnadserättning till Bo Selander 330:-, Lennart Blomqvist 220:-, Eva
Erlandsson 100:- och Eva Andersson 125:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat kl. 20.50.

Justeras:

Malmö den 2 mars 2011

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

