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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö onsdagen
den 7 mars.
Närvarande: Jan Gutenwik, Eva Erlandsson, Eva Andersson, Erik Andersson, Jens Priess, Jan-Eric
Larsson, Gun Bellander, Hans-Olof Hallén, Thomas Winther och Fredrik Jarlvik. Frånvarande: Dan Nilsson
§1

ÖPPNANDE
Vice Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet
öppnat klockan 18.35.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdesprotokoll (2017-09-10).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Bridgeklubben Femhjärter har utträtt ur Förbundet. Vissa juseteringar har gjorts i
tävlingsbestämmelser för SM/DM-tävlingar.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Thomas Winther rapporterade från SBF. Bl a har det kommit nya lagar vilket innebär att Skånes BF
ska erbjuda uppdateringskurs för sina tävlingsledare. Tävlingsledare på steg 2 och 3 måste
genomgå denna kurs för att behålla sina licenser, men även TL på steg 1 rekommenderas att delta
på uppdateringskurserna. Beslutades att Fredrik Jarlvik och Jan Eric Larsson planerar in datum för
detta. SBF arrangerar en ”Rekryteringsträff” den 4-6/5. Fredrik Jarlvik och Dan Nilsson kommer
troligen att närvara. Ett upprop ska göras bland klubbarna om att skicka deltagare till denna träff.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Konstaterades att antalet medlemmar i Skånes BF sjunker. Det är troligt att Förbundet inte når
budgeterade intäkter för medlemsavgifter, men att det inte är några stora differenser. Generellt
sjunker antalet medlemmar i hela Sverige, speciellt I-medlemmar.

§7

KANSLIET
Skånes BF har köpt in en ny dator, speciellt anpassad för kortläggningsmaskinerna. Denna har
kostat ca 9000 kronor och denna kostnad är inte budgeterad. Den förannonserade höjningen frör
uthyrning av brickor har genomförts under hösten.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Diskuterades årets final i Allemansträffen. Ca 100 par kommer att delta på Rosengårds Sporthall.
Det är en liten nergång jämfört med tidigare år. Diskuterades kommande säsongs DM-finaler.
Beslutades att kval som tidigare skall arrangeras för DM mixed par och DM par öppen klass.
Diskuterades även DM för veteraner eftersom denna tävling har ställts in p g a för få anmälningar.
Olika förslag om förändringar i tävlingsupplägget för DM veteraner diskuterades. Detta kommer att
tas upp på kommande möte.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2018-2019 presenterades. Beslutades att efter en del
korrigeringar och tillägg godkänna förslaget. Eventuellt kan ytterligare förändringar göras.
Beslutades att förtydliga tävlingsbestämmelserna för SM/DM lag när det gäller deltagande från
andra distrikt. Distriktsmästarna skall alltid garanteras en plats i semifinalen. Fredrik Jarlvik fick i
uppgift att göra nödvändiga justeringar till nästa möte.
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Skåneserien diskuterades med anledning av att en del matcher spelas långt efter utsatt tid.
Speciellt diskuterades division 1 där det är flera hängmatcher. Beslutades att ställa krav, i form av
risk för VP-avdrag om matcherna inte spelas senast den 23/4, på BK Lavec ”Malmö BK” som ligger
långt efter med flera matcher. Fredrik Jarlvik fick i uppgift att informera laget om detta. Fredrik
Jarlvik kommer att se över bestämmelserna inför nästa säsong.
En inkommen förfrågan om bidrag för juniorer som deltar i vanlig kursverksamhet diskuterades.
Inga speciella bidrag ges från Förbundet, men kursarrangörer kan ansöka om bidrag genom
Hasses Ungdomsfond som ger bidrag för att främja juniorbridgen.
§9

KLUBBAR
Verksamheten på distriktets klubbar fungerar generellt mycket bra. En del klubbar diskuterades
eftersom de inte uppfyller kraven för ett medlemskap i Förbundet. Men dessa klubbar påverkar inte
verksamheten negativt.

§ 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 16 augusti, 2018, kl 18.30.
Beslutades att följande möte skall hållas söndagen den 9 september (efter årsmötet). Datum för
vårmötet föreslås preliminärt till torsdagen den 7 mars, 2019. Beslutades att utdela
resekostnadsersättning till Jens Priess 370:-, Jan Eric Larsson 100:-, Jan Gutenwik 130:-, Eva
Andersson 60:- och Eva Erlandsson 130:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat kl. 21.20.

Justeras:

Malmö den 7 mars 2018

______________________
Jan Gutenwik, v. ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

