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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bridgeförbund i Malmö torsdagen den 17
augusti 2017.
Närvarande: Dan Nilsson, Eva Erlandsson, Jan Gutenwik, Eva Andersson, Thomas Winther, Jens Priess,
Fredrik Jarlvik, Gun Bellander och Jan Eric Larsson.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Dan Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat
klockan 19.05.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2017-03-07).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Bridgeklubbenfemhjärter och Simrishamns BK är beviljats utträde ut Förbundet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Thomas Winther informerade om de nya lagarna som träder i kraft den 1 september 2017. En ny
lagbok beräknas komma någon gång i oktober. SBFs spadersidor kommer troligen att släckas ner i
samband med årskiftet. Det innebär att distrikt och klubbar därefter ska använda sig av de nya BITsidorna Thomas Winther och Dan Nilsson rapporterade från Bridgefestivalen i Örebro. SBF
arrangerar Riksstämma och Distriktstävlingledarträff den 6-8 oktober. Fredrik Jarlvik och Dan
Nilsson deltar preliminärt som representanter för Skånes BF.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett knappt 2000 kronor i överskott, dvs enligt budget.
Beslutades att godkänna den framlagda budgeten som innebär ett förväntat 0-resultat.
Beslutades att avsätta 1000 kr till Hasses Ungdomsfond.

§7

KANSLIET
Fredrik Jarlvik rapporterade från kansliet. Beslutades att köpa en ny dator från Norge för ca 7000
kronor som är kopplad till kortläggningsmaskinerna. Den gamla datorn är uttjänt och det krävs
speciell datoruttrustning för att kunna köra de gamla maskinerna.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att bibehålla subventionering för deltagande i kval till SM/DM öppna par och mixed.
Förbundets tävlingsbestämmelser i olika kategorier genomgicks. Beslutades att ge Fredrik Jarlvik
och Jan gutenwik i uppdrag att fastställa de nya reglerna för Skåneserien, SM/DM-lag och SM/DMpardiscipliner. Skåneserien diskuterades med anledning av minskat antal deltagande lag. Bland
annat föreslogs införande av priser och reducerade startavgifter för nya lag/spelare. Beslutades att
ta upp frågan på kommande årsmöte.

§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.

§ 10

JUNIORBRIDGE
Inget att rapportera.
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§ 11

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 10 september på Malmö BK:s och Skånes BF:s lokaler
med start klockan 11.00. Efter årsmötet arrangeras en bridgetävling där mötesdeltagarna får spela
gratis. Dessutom bjuder Skånes BF på kaffe, landgång mm.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Gun Bellander ställde och fick svar på frågor gällande sanktionerade silverlagtävlingar på klubbnivå.

§ 13

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles söndagen den 10 september efter årsmötet. Beslutades
att vårmötet hålles onsdagen den 7 mars, 19.00. Beslutades att utdela resekostnadserättning till :-,
Eva Erlandsson 100:-, Jan Gutenwik 100:-, Jan-Eric Larsson 100:-, Jens Priess 320:-, och Eva
Andersson 70 kronor. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan
21.15.

Justeras:

Malmö den 17 augusti 2017

______________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

