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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö måndagen den
23 mars.
Närvarande: Dan Nilsson, Eva Andersson, Jan-Eric Larsson, Jan Gutenwik och Fredrik Jarlvik.
Frånvarande: Eva Erlandsson, Johan Millqvist, Bo Selander, Pyttsi Flodqvist.
§1

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

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdesprotokoll (2014-09-07).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Förttjänsttecken i silver med lagerkrans tillstyrkt för Bo Holmqvist, BK Axet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Dan Nilsson rapporterade från Distriktsträffen i Stockholm/Mariehamn den 19-20 september.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Antalet medlemmar har stigit något jämfört med motsvarande period förra året. I stort följs den
upprättade budgeten.

§7

KANSLIET
Östen Svantessons anställning på kansliet har upphört 2014-10-31.
Fredrik Jarlvik informerade om ny tänkbar kanslilokal på Skåneidrottens lokaler på Hyllie Arena i
Malmö. Den totala hyreskostnaden är något lägre än för nuvarande kansli. Kontraktet med Malmö
BK är för närvarande löpande.
Brickläggningen till Förbundets klubbar minskar. Kansliet kommer att fortsättningsvis erbjuda
brickläggning till klubbar när möjlighet ges.
Diskuterades antal styrelsemöten och lämpliga dagar för möten. Beslutades att Skånes BF ska
planera in tre möten per säsong med omväxlande veckodagar (augusti, september, mars) och att
datum skall fastställas för ett helt verksamhetsår i taget.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Diskuterades årets upplaga av Allemansträffen. Ca 108 par kommer att delta på Rosengårds
Sporthall. Diskuterades kommande säsongs DM-finaler. Beslutades att kval skall arrangeras för
DM mixedpar och DM par öppen klass. Inget kval arrangeras för DM veteraner och DM damer.
Diskuterades spelort för DM-finaler. Beslutades att de flesta DM-finalerna bör förläggas i MalmöLund regionen.
Diskuterades Skåneserien. 2014-2015 har det provats med fasta speldagar i division 1 och 2. Detta
har fungerat väldigt bra. Föreslogs att införa detta även för division 3 och 4. Fredrik Jarlvik fick i
uppdrag att skicka ut en enkät till lagen i dessa divisioner. Tävlingsdagar är föreslagna i det
preliminära tävlingsprogrammet.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2015-2016 presenterades. Diskuterades datum för årsmöte. För
att kunna behandla motioner beslutades att det var lämpligare att ha årsmöte den 13/9 (i st f 6/9)
Beslutades att därefter godkänna förslaget med eventuella nödvändiga kompletteringar.

Protokoll nr 3 2014/2015 2(2)
I samband med tävlingsprogrammet och tid för årsmöte diskuterades Förbundets stadgar.
Beslutades att inför årsmötet föreslå en del stadgeändringar. För att ha en viss flexibilitet föreslås
att antal medlemmar i styrelsen skall vara flytande, 6-9 ledamöter inklusive ordförande (tidigare
1+7). Detta kräver också vissa förändringar i vad som gäller för en beslutsför styrelse. Vissa
förändringar i årsmötets dagordning föreslås också gällande punkt 7 och 8. I samband med dessa
förslag görs även nödvändiga redaktionella förändringar. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att lägga
fram ett förslag på stadgeändringar. Därefter får styrelsen godkänna dessa förändringar. Senast 30
dagar innan årsmötet skall föreslagna stadgeändringar publiceras.
§9

KLUBBAR
Verksamheten på distriktets klubbar fungerar generellt mycket bra.

§ 10

JUNIORVERKSAMHET
Skånes BF har fortfarande få aktiva juniorer. Detta gäller även för övriga Sverige.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö tisdagen den 18 augusti, 2015, kl 19.00.
Beslutades att följande möten skall hållas söndagen den 13 september (efter årsmötet). Vårmötet
föreslås att hållas onsdagen den 9 mars, 2016.
Beslutades att utdela resekostnadsersättning till Eva Andersson 135:-, Jan Gutenwik 100:- och
Jan-Eric Larsson 100:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl.
21.20.

Justeras:

Malmö den 23 mars 2015

______________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

