Protokoll nr 1 2015/2016 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bridgeförbund i Malmö tisdagen den 18
augusti 2015.
Närvarande: Dan Nilsson, Eva Erlandsson, Jan Gutenwik, Eva Andersson, Johan Millqvist, Thomas
Winther och Fredrik Jarlvik. Frånvarande: Bo Selander, Pyttsi Flodqvist och Jan Eric Larsson.
§1

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

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2015-03-23).

§3

UNDERHANDSBESLUT
BS Sydpolen har uteslutits ur Förbundet 2015-08-01. Videdals BK har beviljats utträde ur Förbundet
2015-07-01. Skånes BFs AU/styrelse har beslutat om speciella regler för reservinträde till SM-par
semifinal för 2014-2015. Kansliet/styrelsen har svarat på en skrivelse från Sten Ahlgren angående
DM-finaler.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Dan Nilsson rapporterade från Bridgefestivalen i Örebro. Thomas Winther rapporterade om nyheter
från SBF. SBF arrangerar Riksstämma den 9-10 oktober och Distriktstävlingsledarträff den 10-11
oktober. Beslutades att anmäla Fredrik Jarlvik och Dan Nilsson som representanter för Skånes BF.
Definitivt beslut om representation på Riksstämman tas vid Förbundets årsmöte den 13 september.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett ca 24000 kronor i underskott mot ett budgeterat
nollresultat. Främsta skälet för detta är minskade intäkter för brickläggning. Beslutades att
godkänna den framlagda budgeten som innebär ett förväntat underskott på 25000 kronor. Med
anledning av de senaste årens svaga resultat beslutades att på årsmötet föreslå en höjning av
medlemsavgiften med 10 kronor (till 120 kronor) för 2016/2017. Beslutades att avsätta 1000 kr till
Hasses Ungdomsfond. Enligt redovisning från SBF den 17/8 har Skånes BF lika många
medlemmar jämfört med motsvarande period förra året.

§7

KANSLIET
Framtida brickläggning diskuterades. Med anledning av minskade intäkter för brickläggning
beslutades att höja priset för uthyrning av brickor från 1,50 till 2,50 kronor. Höjningen kommer att
genomföras någon gång under det pågående verksamhetsåret, men troligen tidigast den 1 januari
2016. Trots höjningen är priset för brickläggning av Skånes BF inte högt jämfört med andra distrikt.
Diskuterades eventuellt byte av kanslilokal till Skåneidrottens lokaler i Hyllie, Malmö. Fredrik Jarlvik
fick i uppdrag att presentera vilka ekonomiska konsekvenser detta får. En flytt kan bli aktuell fr o m
den 1 januari 2016. Diskuterades kanslistens löneavtal. Dan Nilsson och Fredrik Jarlvik fick i
uppdrag att se över detta.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Diskuterades antal par och spelplatser för Förbundets DM-tävlingar. Beslutades att ta upp denna
fråga på Förbundets årsmöte den 13 september under punkten "Ärenden som styrelsen önskar
behandla". Beslutades att bibehålla subventionering för deltagande i kval till SM/DM öppna par och
mixed. Beslutades att låta kanslisten fastställa tävlingsbestämmelser i SM/DM lag, Skåneserien
och för DM-tävlingar. Bl annat gäller nya regler för reservinträde till öppna SM-parsemifinal och mer
flexibla regler för regional poolindelning i DM-lag. Beslutades att på prov införa "fasta" speldagar i
Skåneseriens division 3 och 4. Tidigare har samma regler införts för division 1 och 2 med ett
mycket gott resultat, framförallt vad gäller att matcher spelas inom rätt period. 20 lag har svarat på
en utskickad enkät till lagen i division 3 och 4 och 15 av dessa var positiva till fasta speldagar.
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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. Efter diskussion beslutades att för närvarande inte ge någon subvention.

§ 11

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 13 september på Malmö BK:s och Skånes BF:s lokaler
med start klockan 12.00. Efter årsmötet arrangeras en bridgetävling (tillsammans med Malmö BK)
med höstsilver där mötesdeltagarna får spela gratis. Dessutom bjuder Skånes BF på kaffe,
landgång mm.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Beslutades att godkänna det framlagda förslaget på stadgeändringar. Förslaget presenteras på
årsmötet den 13 september. Johan Millqvist meddelade att han lämnar styrelsen i samband med
det kommande årsmötet. Han tackade för ett bra och trevligt samarbete under de sex åren som han
suttit i styrelsen.

§ 13

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles söndagen den 13 september efter årsmötet. Beslutades
att vårmötet hålles onsdagen den 9 mars, 19.00. Beslutades att utdela resekostnadserättning till :-,
Eva Erlandsson 100:-, Jan Gutenwik 50:-, Johan Millqvist 300 kronor och Eva Andersson 60 kronor.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 22.15.

Justeras:

Malmö den 18 augusti 2015

______________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

