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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med styrelsen i Skånes Bridgeförbund torsdagen
den 19 augusti 2020.
Närvarande via länk: Dan Nilsson, Fredrik Jarlvik, Eva Erlandsson, Erik Andersson, Jens Priess, Anders
Nordberg, Jan Eric Larsson, Jan Gutenwik och Thomas Winther. Frånvarande: Eva Andersson
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Dan Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat
klockan 18.30.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2020-03-05).

§3

UNDERHANDSBESLUT
P g a utbrottet av Covid-19 har styrelsen löpande sedan mitten av mars tagit diverse beslut gällande
tävlingsverksamheten. Avtal för korttidsarbete har upprättats mellan Fredrik Jarlvik och Skånes BF.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Thomas Winther informerade om vad som har hänt inom SBF. Distriktsträff kommer att arrangeras
den 7-8 november. Det är ännu inte klart om det blir ett fysiskt eller digitalt möte. När detta är
bestämt kommer Skånes BF bestämma vem som ska närvara.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett ett underskott på ca 2500 kronor jämfört med ett
budgeterat underskott på 10000 kronor..
Det upprättade budgetförslaget diskuterades. P g a Covid -19 är det mycket som är oklart.
Budgetförslaget ger ett underskott på 40000 kronor. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att upprätta ett
alternativt budgetförslag med värsta tänkbara utfall om bridgeverksamheten inte kommer igång och
intäkter uteblir.
Beslutades att godkänna den framlagda budgeten och att upprätta en alternativ budget.
Med anledning av det osäkra läget diskuterades en höjning av medlemsavgiften för 2021-2022.
Beslutades att på årsmötet föreslå en möjlig differentierad höjning av medlemsavgiften. Om
resultatet följer budget föreslås en höjning av medlemsavgiften med 20 kronor. Om underskottet
överstiger budget med mer än 20000 kronor föreslås en höjning med ytterligare 10 kronor och detta
gäller för varje ytterligare 20000 kronor som budgeten överskrids negativt.
Svenska Bridgeförbundet har övergått till ett nytt verksamhetsår som framöver löper 0901-0831.
Beslutades att föreslå årsmötet att Skånes BF ska byta verksamhetsår fr o m 2021-07-01 till att det
ska pågå till 2022-08-31. Det innebär att det verksamhetsåret (2021-2022) kommer att pågå i 14
månader.

§7

KANSLIET
Skånes BF har ansökt och erhållit permitteringsstöd för perioden 200501-200831. Avstämning är
gjord för 200501-200731. Ytterligare stöd är ansökt för 200901-201031. Fredrik Jarlvik är
permitterad med en arbetstidsreducering på 40% och en lönesänkning med 6%.
Skånes BF:s hyresvärd har sagt upp sin lokal fr o m 2021-01-01. Beslutet är ännu preliminärt. Om
Skånes BF inte kan fortsätta att hyra kanslilokalen finns möjliga lösningar.
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§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att om möjligt genomföra DM-par (final 30/5), DM-damer (final 7/2), DM-veteraner (final
14/3),Allsvenskan division 4 (7/11, 12/12) och Allemansträffen (final 28/3) som planerat.
Beslutades att spela en direktfinal i DM-mixed (29/11). Det innebär att det inte blir något kval. Allt är
avhängigt om läget med Covid-19 tillåter att genomföra tävlingar.
Beslutades att genomföra DM-lag som planerat. Det kommer att tillåtas att matcher avgörs genom
spel på BBO.
Beslutades att starta Skåneserien under hösten. Det kommer att tillåtas att matcher avgörs genom
spel på BBO.
Beslutades att låta distriktstävlingsledaren (DTL) ta löpande beslut om det krävs beroende på
förutsättningar, antal lag mm. DTL kommer att skicka ut en inbjudan till båda tävlingarna och samla
in önskemål från lagen.
Beslutades att startavgiften i Skåneserien ska vara 100 kronor per spelad match i alla divisioner.
Beslutades att fastställa det nya tävlingsprogrammet för 2020-2021 med anledning av att SBF har
gjort diverse förändringar.

§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. Thomas ska kontakta distriktets
klubbar som har obefintlig verksamhet och som inte uppfyller kraven för medlemskap.

§ 10

JUNIORBRIDGE
Inget nytt att rapportera.

§ 11

ÅRSMÖTET
Fastställdes att årsmötet skall hållas söndagen den 6 september med start 10.30. Mötet kommer
att hållas digitalt och Jan Eric Larsson bistår med det tekniska. En inbjudan kommer att skickas ut till
distriktets klubbar/medlemmar. Föredragningslista och övriga nödvändiga handlingar kommer att
presenteras på hemsidan inom kort. Inga motioner har inom stadgeenlig tid inkommit till Skånes BF.
På årsmötet kommer det att föreslås en differentierad höjning av medlemsavgiften samt att nästa
verksamhetsår förlängs med två månader för att därefter gå parallellt med Svenska
Bridgeförbundets verksamhetsår. Se mer under § 6.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 13

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles söndagen den 6 september efter årsmötet. Beslutades
att vårmötet hålles torsdagen den 4 mars 2021, 18.30. Ordföranden tackade de närvarande och
förklarade mötet avslutat klockan 20.45.

Justeras:

Malmö den 19 augusti 2020

______________________
Dan Nilsson, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

