Protokoll nr 1 2014/2015 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö torsdagen den
21 augusti 2014.
Närvarande: Dan Nilsson, Eva Erlandsson, Jan Gutenwik, Bo Selander, Jan-Eric Larsson, Pyttsi Flodqvist,
Thomas Winther, Hans-Olof Hallén och Fredrik Jarlvik.
Frånvarande: Johan Millqvist, Eva Andersson
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Dan Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat
klockan 19.20.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2014-03-04).

§3

UNDERHANDSBESLUT
BK S:t Gertrud har utträtt ur Förbundet 2014-06-30. Skånebridgens Vänners BK har bytt namn till
SkbrV BK.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

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

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett ca 14000 kronor i underskott mot ett budgeterat
nollresultat. Beslutades att på årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift för 2015/2016.
Beslutades att avsätta 1000 kr till Hasses Ungdomsfond. Enligt redovisning från SBF den 16/8 har
antalet medlemmar i Skånes BF ökat med ca 2 % jämfört med motsvarande period förra året. Den
föreslagna budgeten för 2014/2015 genomgicks och godkändes. Budgeten är i balans.

§7

KANSLIET
Framtida brickläggning diskuterades. Brickläggningen till klubbar kommer att ske oförändrat så
länge det finns tillgång till kanslipersonal. Därefter kan servicen komma att minskas. Diskuterades
eventuellt byte av kanslilokal till Skåneidrottens lokaler i Hyllie, Malmö. Skånes BF:s hyresavtal med
Malmö Bridgeklubb går ut 2015-06-30.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att fastställa tävlingsbestämmelser i SM/DM lag, Skåneserien och för DM-tävlingar.
Diskuterades spelorter för DM-finaler. Beslutades att låta BK Bridgehuset arrangera mixedfinalen
den 30 november. Orter för övriga DM-finaler diskuterades och dessa fastställs senare. Beslutades
att enligt presenterat förslag införa "fasta" speldagar i Skåneseriens division 1 och 2.
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§9

DISTRIKTETS KLUBBAR
Generellt sett sköter klubbarna sin verksamhet mycket bra. Skånes BF och Thomas Winther har
regelbunden kontakt med distriktets klubbar för att hjälpa till. Några klubbar bedriver inte någon
redovisad verksamhet. Thomas Winther och Fredrik Jarlvik kontaktar dessa klubbar för att
undersöka varför.

§ 10

JUNIORBRIDGE
Diskuterades att ge bidrag till kurshållare som subventionerar för juniorer som går traditionella
nybörjarkurser. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att ta fram ett regelverk.

§ 11

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 7 september på Malmö BK:s och Skånes BF:s lokaler med
start klockan 11.30. Efter årsmötet arrangeras en bridgetävling med höstsilver där mötesdeltagarna
får spela gratis. Dessutom bjuder Skånes BF på kaffe, landgång mm.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Diskuterades antal ledamöter i Skånes BF:s styrelse.
För närvarande består styrelsen av en ordförande plus sju ledamöter. För att ha en större flexibilitet
kan man i stadgarna ändra så att antalet ledamöter kan fastställas före varje val. Förslagsvis kan
man ha en styrelse på fem till sju ledamöter i stället för exakt sju. Ärendet tas upp på kommande
möte.

§ 13

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles söndagen den 7 september efter årsmötet. Beslutades
att höstmötet hålles onsdagen den 5 november, 19.00. Beslutades att vårmötet hålles måndagen
den 9 mars, 19.00. Beslutades att utdela resekostnadserättning till Bo Selander 400:-, Eva
Erlandsson 100:-, Pyttsi Flodqvist 100:- och Jan-Eric Larsson 100:-. Ordföranden tackade de
närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 21.30.

Justeras:

Malmö den 21 augusti 2014

______________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

