Protokoll nr 3 2015/2016 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö onsdagen den 9
mars.
Närvarande: Dan Nilsson, Jan-Eric Larsson, Jan Gutenwik, Eva Erlandsson, Erik Andersson, Jens Priess,
Thomas Winther, Hans-Olof Hallén och Fredrik Jarlvik. Frånvarande: Eva Andersson och Pyttsi Flodqvist.
§1

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

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdesprotokoll (2015-09-13).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Förtjänsttecken i silver med lagerkrans tillstyrkt för Lars Jarskog och Jan-Erik Larsson, Hässleholms
BK. Köpingebro BK och Landskrona BK har lämnat Skånes BF.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Thomas Winther rapporterade från SBF. Diskuterades en öppen skrivelse till SBF från Mikael
Grönkvist. Skrivelsen handlar om framtida juniorsatsningar och styrelsen var positiv till innehållet.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Antalet medlemmar i princip oförändrat jämfört med motsvarande period förra året. I stort följs den
upprättade budgeten. Skånes BF har nästa säsong höjt distriktsavgiften med 10 kronor. Det innebär
ökade intäkter med ca 38000 kronor per år och att man förväntas kunna lägga en budget i balans
de kommande åren.

§7

KANSLIET
Fredrik Jarlvik informerade om den nya kanslilokalen på Hyllie Arena i Malmö. Skånes BF hyr
fortfarande en begränsad del av det gamla kansliet för att kunna upprätthålla brickläggning och
förvara material. Totalt kommer kostnaderna för kansliet att minska.
Brickläggningen till Förbundets klubbar minskar. Kansliet kommer fortsättningsvis att erbjuda
brickläggning till klubbar när möjlighet ges.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Diskuterades årets final i Allemansträffen. Ca 108 par kommer att delta på Videdals 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.
Beslutades att DM-kval inte får vara "slutna". Liksom tidigare skall alla par som deltar i
kvaltävlingen också skall delta i kval till SM/DM. Beslutades att införa förlängning i DM-lag under
cupspelet. Det innebär att vid oavgjort i IMP vid full tid spelas först fyra brickors förlängning. Vid
oavgjort även då vinner det lag som placerade sig främst i kvalserien.
SBF har beslutat att fr o m 2016-2017 använda WBF:s nya 20-0 skala. Med anledning av detta
beslutades att Skånes BF kommer att införa samma skala fr o m nästa säsong. Detta kommer att
påverka kvalberäkningen DM-lag. Jan Gutenwik och Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att justera
skalorna för kvalificering i DM-lag.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2016-2017 presenterades. Beslutades att därefter godkänna
förslaget med eventuella nödvändiga kompletteringar.
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§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
Beslutades att Fredrik Jarlvik, Dan Nilsson och Erik Andersson deltar på Distriktsträffen i Örebro
den 2-4 september.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö torsdagen den 18 augusti, 2016, kl 19.00.
Beslutades att följande möte skall hållas söndagen den 11 september (efter årsmötet). Datum för
vårmötet föreslås till tisdagen den 7 mars, 2017.
Beslutades att utdela resekostnadsersättning till Jens Priess 320:-, Jan Gutenwik 100:-, Eva
Erlandsson 100:- och Jan-Eric Larsson 100:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat kl. 21.00.

Justeras:

Malmö den 9 mars 2016

______________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

