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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö måndagen den
5 mars.
Närvarande: Jan Gutenwik (JG), Lennart Blomqvist (LB), Eva Andersson (EA), Bo Selander (BS), Maggie
Holgersson (MH), Eva Erlandsson (EE), Jan Carlsson (JC) och Fredrik Jarlvik (FJ).
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
18.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2011-09-04).

§3

UNDERHANDSBESLUT
SPF Club 230, Staffanstorp, har beviljats inträde i Skånes BF. Ann-Charlotte Lundin och Anita
Persson har tilldelats Förtjänsttecken i silver.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE (FSB)
FJ rapporterade kortfattat från Riksstämman i Örebro.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Resultaträkning och balansräkning t o m 29 februari presenterades. I nuläget är resultatet betydligt
bättre än budget. Ännu kvarstår en del ickebokförda kostnader, men totalt ser det ut som att
resultatet för helåret blir enligt budget eller bättre. Antalet medlemmar har ökat jämfört med budget.
Diskuterades sponsring av utbildning av tävlingsledare. Som tidigare skall en summa avsättas i
kommande budget så att Skånes BF har möjlighet att utbilda fler tävlingsledare.

§7

KANSLIET
Skånes BF:s reservmaskin för kortläggning är placerad på Lunds BK. Skånes BF tar ut hyra
beräknad per lagd bricka i enlighet med tidigare fastställd prissättning. Östen Svantesson avslutar
sin FAS-3 period på kansliet i slutet av april. Diskuterades fortsatt anställning. Beslutades att
anställa Östen Svantesson ytterligare högst ett år på deltid. Skånes BF erhåller
lönekostnadersättning från Arbetsförmedlingen som täcker 85 % av lönekostnaderna. FJ fick i
uppdrag förhandla med Östen om villkor för anställning och att upprätta ett förslag till
anställningsavtal.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Diskuterades Allemansträffen. Konstaterades att 2012-års final flutit på väldigt bra. 2013 är det 50:e
året i följd som Allemansträffen arrangeras. Beslutades att på något sätt uppmärksamma detta, t
ex genom extrapriser eller annat. Tävlingen skall annars ha samma upplägg som tidigare med en
stor final med minst 100 par. FJ framförde att på sikt försöka arrangera Allemansträffens final med
färre par som kan inrymmas i en vanlig bridgelokal. Nuvarande upplägg kräver väldigt mycket
arbete eftersom allt material måste inlånas/inhyras och förflyttas till sporthallar eller liknande.
Diskuterades kommande säsongs DM-finaler. Beslutades att ta in intresseanmälningar från
distriktets klubbar för att vara medarrangörer i DM-finaler. Finalen i DM-mixed och DM-damer
kräver en lokal med gott utrymme för 14 bord och DM-finalen för veteraner och par kräver en lokal
med plats för upp till 22 bord. Om flera klubbar anmäler intresse kommer styrelsen, eventuellt i
samband med årsmötet, att utse arrangörer.
Diskuterades Skånes BF:s tävlingsbestämmelser. Inga större förändringar från tidigare år är
aktuella.
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Boel Hall, BK Zonen, hade framfört önskemål om ett ”Silverrally” i Skåne. Det innebär att ett antal
klubbars silvertävlingar ingår i ett rally över säsongen där priser kan delas ut till spelare/par som
presterat bäst sammanlagt. FJ fick i uppdrag att göra en förfrågan hos klubbar som arrangerar
silvertävlingar om de är intresserade av att ingå i ett rally.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2012-2013 presenterades. Beslutades att godkänna förslaget
med eventuella nödvändiga kompetteringar.
§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.
Diskuterades om det finns möjlighet att genom en FAS-3 anställning göra en satsning på att värva
juniorer. FJ och MH fick i uppdrag att ta fram ett underlag för en eventuell anställning.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö tisdagen den 21 augusti, 2012, kl 18.30.
Beslutades att utdela resekostnadserättning till Bo Selander 320:-, Lennart Blomqvist 220:-, Jan
Carlsson 240:-, Eva Erlandsson 100:- och Eva Andersson 130:-. Ordföranden tackade de
närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 21.10.

Justeras:

Malmö den 5 mars 2012

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

