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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö tisdagen den 4
mars.
Närvarande: Dan Nilsson, Eva Erlandsson, Pyttsi Flodqvist, Jan-Eric Larsson, Hans-Olof Hallén, Östen
Svantesson, Thomas Winther och Fredrik Jarlvik.
Frånvarande: Eva Andersson, Johan Millqvist, Bo Selander, Jan Gutenwik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Dan Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
19.15.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdesprotokoll (2013-09-08).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Örkelljunga BS och Tranes BK har uteslutits ur Skånes BF och Svenska Bridgeförbundet. Johan
Dieden, BK Lavec, och Björn Svensson, Kristianstads BK, har tilldelats förtjänsttecken i silver.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Thomas Winther rapporterade om nyheter och information från SBF. Beslutades att Fredrik Jarlvik
och Dan Nilsson representerar Skånes BF vid Distriktsträffen i Stockholm den 19-20 september.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Resultaträkning och balansräkning t o m 28 februari presenterades. I nuläget är resultatet marginellt
sämre jämfört med förra året. Antalet medlemmar har ökat jämfört med budget.

§7

KANSLIET
Östen Svantesson är anställd på kansliet t o m 2014-10-31.
Diskuterades kansliets placering i framtiden. Det finns möjlighet att hyra kontorsrum på
Skåneidrottens lokaler (f n på Swedbank Stadion i Malmö) till ungefär samma kostnad som för
nuvarande kansli. Kontraktet med Malmö BK löper ut 2014-12-31 och kan sägas upp senast 201403-31. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att diskutera eventuell uppsägning med Malmö BK och kontakta
Skåneidrotten för att förhöra sig mer om möjligheten att hyra kontorsrum.
När Östen Svantesson slutar minskar möjligheterna att lägga brickor till Förbundets klubbar. Fredrik
Jarlvik fick i uppdrag att upplysa klubbarna om att brickläggningen kan komma att upphöra fr o m
2015-01-01. Därefter kommer Skånes BF i första hand lägga brickor till egna arrangemang.
Diskuterades antal styrelsemöten och lämpliga dagar för möten. Beslutades att Skånes BF som
tidigare ska planera in fyra möten per säsong med omväxlande veckodagar (augusti, september,
november, mars) och att datum skall fastställas för ett helt verksamhetsår i taget.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Diskuterades Allemansträffen. Beslutades att även i år ha ett lotteri där överskottet går till Hasses
Ungdomsfond. Pyttsi Flodqvist skänker böcker till lotteriet som kan delas ut i priser. Dessutom
delas det ut andelar i Skånebridgens Vänner. Dan Nilsson ordnar med lotter och försäljning.
Diskuterades kommande säsongs DM-finaler. Beslutades att ta in intresseanmälningar från
distriktets klubbar för att vara medarrangörer i DM-finaler. Om flera klubbar anmäler intresse
kommer styrelsen att utse arrangörer och plats. Beslutades att återigen försöka med kval till DMfinalen för veteraner. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att göra ett upprop om kval hos klubbarna.
Diskuterades Skånerallyt. Rallyt har inte nämnvärt ökat intresset för spel i silvertävlingar och det är
relativt få klubbar som har anslutit sig. Beslutades att inte arrangera något rally nästa säsong.
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Diskuterades Skåneserien. Det är dålig disciplin med att spela matcherna i tid, framförallt i de högre
divisionerna, med många hängmatcher som följd. Beslutades att på prov använda fasta speldagar i
division 1 och 2 nästa säsong. Det ska fungera ungefär som i DM för lag. Fredrik Jarlvik fick i
uppdrag att ta fram tävlingsbestämmelser för Skåneserien. Tävlingsdagar är redan föreslagna i det
preliminära tävlingsprogrammet.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2014-2015 presenterades. Beslutades att godkänna förslaget
med eventuella nödvändiga kompletteringar.
§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
Det är en liten ljusning i juniorverksamheten. Antalet registrerade juniorer har ökat 2013-2014 (38
mot tidigare 29). Åtta skånska juniorer deltar i Rikslägret i påskhelgen. Dessa erhåller bidrag från
Hasses Ungdomsfond. Dessutom ska det göras ett försök att arrangera Junior-DM den 6 april. BK
Bridgehuset gör diverse satsningar på att rekrytera juniorer, bl a på Malmö Högskola.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö torsdagen den 21 augusti, 2014, kl 19.00.
Beslutades att följande möten skall hållas söndagen den 7 september (efter årsmötet), onsdagen
den 5 november och måndagen den 9 mars, 2015.
Beslutades att utdela resekostnadsersättning till Eva Erlandsson 100:- , Pyttsi Flodqvist 100:- och
Jan-Eric Larsson 100:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl.
20.50.

Justeras:

Malmö den 4 mars 2014

______________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

