Protokoll nr 2/2011-2012
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund efter årsmötet den
4 september 2011.
Närvarande: Jan Gutenwik (JG), Eva Andersson (EA), Maggie Holgersson (MH), Jan Carlsson (JC),
Lennart Blomqvist (LB), Hans-Olof Hallén (HOH) och Fredrik Jarlvik (FJ).
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ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade han
mötet öppnat klockan 13.20.
PROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2011-08-18).
UNDERHANDSBESLUT
Inga underhandsbeslut.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes föredragningslistan.
KONSTITUERING
Konstituering av styrelsen: Valdes Bo Selander till vice ordförande, Lennart Blomqvist
till kassör och Eva Andersson till sekreterare.
ARBETSUTSKOTT
Valdes Jan Gutenwik, Jan Carlsson, Hans-Olof Hallén och Fredrik Jarlvik till
arbetsutskott. Fredrik Jarlvik utsågs till Distriktstävlingsledare.
KOMMITTEÈR
Inga kommittéer utsågs
FIRMATECKNARE
Utsågs Jan Gutenwik (730218-0257) och Fredrik Jarlvik (591126-4330) att i förening,
eller var för sig teckna firman. Uttag göres av Jan Gutenwik och Fredrik Jarlvik var för
sig.
ÅRSMÖTET
Beslutades att FJ är Skånes representant vid Riksstämman i Örebro den 14-15
oktober. FJ deltar även i distriktstävlingsledarträffen i Örebro den 15-16 oktober.
Diskuterades frågor från årsmötet. På årsmötet diskuterades olika juniorsatsningar.
Styrelsen menar att Skånes BF inte kan vara huvudansvarigt för ett EU-projekt.
Däremot kan en representant från Skånes BF utses som kan medverka i ett eventuellt
kommande projekt. MH framförde idéer kring juniorsatsningar som kan utföras av
eventuellt kommande FAS 3-anställning. FJ och MH skall ha ytterligare kontakter kring
detta. FJ fick i uppdrag att till nästa möte komma med förslag om eventuella ändringar
i resekostnadsfördelning vid DM-finaler.
ÖVRIGA FRÅGOR
MH önskade en längre framförhållning för bestämmande av datum för styrelsemöten.
FJ kommer till nästa möte föreslå datum för flera kommande möten.
AVSLUTNING
Beslutades att nästa styrelsemöte blir tisdagen den 1 november 18.30 på kansliets
lokaler. Beslutades att utdela resekostnadsersättning till Eva Andersson 125:-, Jan
Carlsson 225:-, Lennart Blomqvist 225:-. Därefter avslutade ordföranden mötet
klockan 13.45.

Justeras:

Malmö den 4 september 2011

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

