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

ÖPPNANDE
Ordförande Dan Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat
klockan 18.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdesprotokoll (2018-09-08).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Förtjänsttecken i silver har tillstyrkts för Margit Lindberg, BK Axet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Svenska Bridgeförbundet håller Riksstämma och Distriktstävlingsledarträff i Örebro den 11-13
oktober. Dan Nilsson och Fredrik Jarlvik kommer att närvara. Skånes BF:s delegater utses formellt i
samband med kommande årsmöte.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Konstaterades att antalet medlemmar i Skånes BF sjunker även detta år. Det är troligt att
Förbundet inte når budgeterade intäkter för medlemsavgifter, men att det inte rör sig om några
stora differenser. Generellt sjunker antalet medlemmar i hela Sverige. Med anledning av sjunkande
medlemssiffror diskuterades eventuellt kommande höjning av medlemsavgiften. Skånes BF:s del av
medlemsavgiften har höjts med 10 kronor sedan 2009. Avgiften för 2019-2020 är redan beslutad
och medlemsavgiften för 2020-2021 kommer att fastställas på kommande årsmöte.
Skånes BF:s revisor Lars Durlow konstaterade att Skånes BF har ett stort belopp placerat i bank
som inte ger någon avkastning. Han föreslog att placera en del av Skånes BF:s kapital i aktier eller
aktiefonder för att få avkastning på innestående kapital. Styrelsen ansåg att detta bör godkännas av
medlemmarna vid ordinarie årsmöte. Beslutades att ta upp detta på kommande årsmöte.
Skånes BF har anslutit sig till internetbank i Swedbank. Diskuterades att även ansluta Förbundet till
swish och öppna bankgirokonto, men konstaterades att detta inte är nödvändigt i nuläget.

§7

KANSLIET
Skånes BF har tecknat ett serviceavtal för sin kortläggningsmaskin.
Lars Durlow presenterade en utredning rörande Skånes BF:s kortläggningsmaskin. Enligt
utredningen producerar maskinen för få givar med NT-kontrakt. Detta diskuterades på mötet.
Kortläggningsmaskinen i sig påverkar inte kortfördelningarna. Däremot används ett givprogram som
genererar slumpmässiga givar. Underlaget är relativt litet, så det är svårt att fastställa om det
förekommer felaktigheter bland de genererade givarna jämfört med det förväntade utfallet. Fredrik
Jarlvik fick i uppdrag att undersöka om det finns annan och modernare mjukvara att tillgå som är
kompatibelt till dator och kortläggningsmaskin. Om det finns så skall detta provas.
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§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
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 och DM för damer
eftersom dessa tävlingar har ett minskat deltagarantal. Olika förslag om förändringar i
tävlingsupplägget diskuterades. Detta kommer att tas upp på kommande möte.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2019-2020 presenterades. Beslutades att godkänna förslaget.
Eventuellt kan ytterligare förändringar göras.

§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 15 augusti, 2019, kl 18.30.
Beslutades att följande möte skall hållas söndagen den 8 september (direkt efter årsmötet).
Beslutades att utdela resekostnadsersättning till Jan Gutenwik 130:-, Eva Andersson 100:- och
Eva Erlandsson 150:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 20.40.

Justeras:

Malmö den 7 mars 2019

______________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

