Protokoll nr 3 2016/2017 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö tisdagen
den 7 mars.
Närvarande: Dan Nilsson, Eva Erlandsson, Erik Andersson, Jens Priess, Gun Bellander, Hans-Olof Hallén
och Fredrik Jarlvik. Frånvarande: Eva Andersson, Jan-Eric Larsson och Jan Gutenwik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Dan Nilsson hälsade de närvarande välkomna och vände sig speciellt till styrelsens nya
medlem, Gun Bellander, och förklarade därefter mötet öppnat klockan 19.15.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdesprotokoll (2016-09-11).

§3

UNDERHANDSBESLUT
AU har beslutat om deltagande för ett utomstående (Sydöstra Sveriges DF) i SM/DM för veteraner.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Fredrik Jarlvik och Dan Nilsson rapporterade från SBF

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Antalet betalande medlemmar har ökat med ca 100 jämfört med motsvarande period förra året.
P g a ökade utgifter för avsättning till tjänstepension är resultatet något sämre än framlagd budget.

§7

KANSLIET
En server för Bridgemate 2 är inköpt för att underlätta planering av Allemansträffen. Diskuterades
inköp av ny kortläggningsmaskin. De äldre maskinerna fungerar forfarande, men har föråldrade
datorförbindelser. En ny maskin, modell Dealer 4, kostar ca 40000 kronor från Svenska
Bridgeförlaget. Den förannonserade höjningen av brickkostnader beräknas genomföras fr o m
2017-07-01.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Diskuterades årets final i Allemansträffen. Ca 108 par kommer att delta på Videdals Sporthall.
Diskuterades kommande säsongs DM-finaler. Beslutades att kval som tidigare skall arrangeras för
DM mixedpar och DM par öppen klass. Diskuterades även kval för DM veteraner och DM damer.
Denna fråga kommer att tas upp på kommande årsmöte.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2017-2018 presenterades. Beslutades att därefter godkänna
förslaget med eventuella nödvändiga kompletteringar.
Beslutades att ändra tävlingsbestämmelserna för SM-kval. I bestämmelserna ska framgå att minst
ett Skånskt par skall gå till SM-final. Det innebär att ett helt par från annat distrikt inte ska ha
möjlighet att kvalificera sig om Skåne endast har en plats till SM-final. Fredrik Jarlvik ändrar i
kommande tävlingsbestämmelser.
Diskuterades protesttid för felaktigheter gjorda i DM-finaler. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att ta fram
ett regelförslag som ska presenteras vid nästa styrelsemöte.
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§9

KLUBBAR
Verksamheten på distriktets klubbar fungerar generellt mycket bra. Några klubbar kommer att
lämna förbundet vid verksamhetsårets slut, men det påverkar inte antalet medlemmar då dessa
flyttar till andra klubbar.

§ 10

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

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga frågor diskuterades

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles i Malmö torsdagen den 17 augusti, 2017, kl 19.00.
Beslutades att följande möte skall hållas söndagen den 10 september (efter årsmötet). Datum för
vårmötet föreslås preliminärt till onsdagen den 7 mars, 2018.
Beslutades att utdela resekostnadsersättning till Jens Priess 320:-, Erik Andersson 40:- och Eva
Erlandsson 100:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 20.40.

Justeras:

Malmö den 7 mars 2017

______________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

