Protokoll nr 1 2012/2013 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö tisdagen den 21
augusti 2012.
Närvarande: Jan Gutenwik, Johan Millqvist, Eva Erlandsson, Eva Andersson, Bo Selander, Lennart
Blomqvist, Thomas Winther, Hans-Olof Hallén, Östen Svantesson och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat
klockan 18.45.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2012-03-05).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Förtjänsttecken i silver är tillstyrkt till en medlem för utdelning 2012-09-22.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Thomas Winther rapporterade om nyheter från FSB och från Bridgefestivalen i Örebro.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett ca 61500 kronor i överskott mot budgeterade 50000.
Beslutades att på årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift för 2013/2014. Beslutades att
avsätta 1000 kr till Hasses Ungdomsfond. Enligt redovisning från FSB den 16/8 har antalet
medlemmar i Skånes BF ökat med ca 4% jämfört med motsvarande period förra året. Den
föreslagna budgeten för 2012/2013 genomgicks och godkändes. Det är ett budgeterat underskott
med 20000 kronor. Främsta anledningen till detta är en nyanställning på kansliet fram t o m
2013-04-30.

§7

KANSLIET
Östen Svantesson är anställd på kansliet t o m 2013-04-30. Diskuterades framtida brickläggning.
Brickläggningen till klubbar kommer att ske oförändrat till 2013-06-30. Därefter kan servicen komma
att minskas till att endast omfatta sanktionerade tävlingar och Skånes BF:s egna tävlingar. Lunds
BK har visat intresse för att köpa en del av förbundets kortlekar med tillhörande mjukplastbrickor.
Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att lämna prisförslag till klubben.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att med vissa smärre justeringar godkänna kanslistens förslag till
tävlingsbestämmelser i SM/DM lag, Skåneserien och för DM-tävlingar. Diskuterades indelning i
Skåneserien. Beslutades att det primära är att göra en så regional indelning som möjligt för att
minimera resorna för lagen. Vid behov kan reglerna för upp/nedflyttning av lag åsidosättas för att få
bästa möjliga serieindelning, hänsyn tagen till resavstånd. I möjligaste mån skall division 4
bibehållas så långt det går. Diskuterades reseersättningar i DM-finaler. Beslutades att ändra
regelverket enligt kanslistens förslag (reserersättning med 100 kronor som utbetalas till par med
minst 15 mil enkel resa). Diskuterades spelorter för DM-finaler. En intresseförfrågan har skickats ut
till alla klubbar. Några klubbar har visat intresse. Beslutades att låta BK Zonen arrangera DMdamfinalen, Hässleholms BK veteranfinalen, Ystads BS mixedfinalen. Beslut om DM-parfinal och
DM-lagfinal tas senare. Allemansträffens final 2013 den 7 april är bokad att spelas på
Bäckagårdens Sporthall i Malmö. Diskuterades hur 50-årsjubileét skall uppmärksammas. En del
förslag framkom och dessa ska diskuteras vidare.
Diskuterades införande av ett Silverrally i Skåne. Beslutades att starta ett Silverrally fr o m
2012-09-01 enligt det presenterade regelverket. Beslutet innebär ökade kostnader med ca 4000
kronor för förbundet. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att kontakta klubbar för att informera om det nya
rallyt.
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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö torsdagen den
21 augusti 2012.
§9

DISTRIKTETS KLUBBAR
Thomas Winther rapporterade om hur distriktets klubbar rapporterar tävlingar och medlemmar.
Generellt sett sköter klubbarna sin verksamhet mycket bra. Några enstaka klubbar brister i att
rapportera tävlingar och medlemmar, men det ses som ett litet problem jämfört med andra distrikt.
Skånes BF och Thomas Winther har regelbunden kontakt med distriktets klubbar för att hjälpa till.

§ 10

JUNIORBRIDGE OCH KOMMITTEÈR
Katrina Redell, Malmö BK, har en praktikplats på Skånes BF i tre månader fr o m 2012-08-21. Hon
kommer att i första hand tillsammans med kansliet och klubbar arbeta med rekrytering av juniorer
och yngre spelare.

§ 11

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 2 september på Malmö BK:s och Skånes BF:s lokaler med
start klockan 11.30. Efter årsmötet hålles en bridgetävling med höstsilver där mötesdeltagarna får
spela gratis. Dessutom bjuder Skånes BF på kaffe, landgång mm.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§ 13

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles söndagen den 2 september efter årsmötet. Beslutades
att höstmötet hålles torsdagen den 8 november, 18.30. Beslutades att vårmötet hålles onsdagen
den 6 mars, 18.30. Beslutades att utdela resekostnadserättning till Bo Selander 320:-, Eva
Erlandsson 100:-, Eva Andersson 65:-, Johan Millqvist 370:-. Ordföranden tackade de närvarande
och förklarade mötet avslutat klockan 21.20.

Justeras:

Malmö den 21 augusti 2012

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

