Protokoll nr 3 2012/2013 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö torsdagen den
8 november 2012.
Närvarande styrelsen: Jan Gutenwik, Johan Millqvist, Eva Erlandsson, Eva Andersson, Bo Selander, Dan
Nilsson, Maggie Holgersson. Frånvarande: Pyttsi Flodqvist.
Övriga: Thomas Winther, Hans-Olof Hallén, Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat
klockan 19.20.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2012-09-02).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Förtjänsttecken i silver är tilldelat Boris Larsson, Västra Bjäre BK.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Thomas W rapporterade om aktiviteter och nyheter från FSB.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
1000 kronor avsatt till Hasses Ungdomsfond. Konstaterades att Skånes BF fortfarande ökar antalet
betalande medlemmar. I nuläget är det redan fler medlemmar än under hela föregående
verksamhetsår. Balansräkning och resultaträkning fram t o m 8/11 genomgicks. En stor del av
Förbundets likvida medel är placerade i fasträntefonder med bra ränta.

§7

KANSLIET
Kanslisten informerade om eventuella framtida planer för att flytta kansliverksamheten. Med
anledning av att brickläggningen minskar är behovet av en stor kanslilokal nu mindre. Mycket av
kansliverksamheten kan skötas utan en fast kanslilokal (undantaget brickläggning, utbildning och
tävlingsverksamhet). Redan nu sköter kanslisten mycket arbete hemifrån. Detta innebär
ekonomiska fördelar för Skånes BF (minskade hyreskostnader mm). Jan G och Fredrik J fick i
uppdrag presentera mer konkreta uppgifter med konsekvenser till nästa möte.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att låta BK Tre Sang, Helsingborg, arrangera DM-parfinalen den 14 april och DMlagfinalen den 9-10 mars spelas i Malmö. Diskuterades att vid något tillfälle arrangera sändning på
BBO från någon av Skånes BF:s lagtävlingar. För detta krävs ytterligare funktionärer och det
innebär också ökade kostnader. Fredrik J undersöker vilken teknik som krävs för att genomföra
detta. Diskuterades hur Allemansträffens 50:e final skall uppmärksammas. Johan M har undersökt
möjligheter till att tillverka minnesplakett eller nålar som kan delas ut. Kostnaden för detta är ca 1520 kronor per nål och detta ligger inom ramen för uppsatt budget. Styrelsen tyckte att detta var en
bra idé och Johan fick i uppdrag att återkomma med ett förslag till nästa möte. Johan föreslog att
man i samband med finalen kunde arrangera ett lotteri där överskottet kan gå till t ex
ungdomsverksamheten. Styrelsen tyckte detta var ett bra förslag. Dan N fick i uppdrag att köpa in
lottringar och undersöka vilka priser som kan delas ut i lotteriet. Fredrik J undersöker om Malmö
Stad kan bidra med någon typ av sponsring.
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§9

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

§ 10

JUNIORBRIDGE OCH KOMMITTEÈR
Katrina Redell, Malmö BK och praktikant på Skånes BF, jobbar med att värva juniorer och yngre
spelare till bridgen. På Linnéskolan och Bergaskolan bedrivs bridgeundervisning i rastrum mm.
Dessutom skall det, i samarbete med FSB, hållas en kort introduktionskurs i bridge för yngre
spelare den 8 december. Anslag har satts upp på diverse ställen och mer än 1600 inbjudningar
delas ut till studentbostäder i Malmö. Detta innebär en del obudgeterade kostnader.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att vårmötet hålles onsdagen den 6 mars, 19.00. Beslutades att sommarmötet hålles
måndagen den 26 augusti, 19.00. Beslutades att utdela resekostnadserättning till Bo Selander
330:-, Eva Erlandsson 110:-, Eva Andersson 65:-, Johan Millqvist 330:-. Ordföranden tackade de
närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 21.10.

Justeras:

Malmö den 8 november 2012

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

