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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö torsdagen
den 5 mars.
Närvarande: Jan Gutenwik, Eva Erlandsson, Eva Andersson, Jan Eric Larsson, Thomas Winther och
Fredrik Jarlvik. Frånvarande: Dan Nilsson, Jens Priess, Erik Andersson, Anders Nordberg.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande för mötet, Jan Gutenwik, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.35.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdesprotokoll (2019-09-08).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Inga underhandsbeslut har noterats sedan senaste styrelsemötet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)
Svenska Bridgeförbundet höll Riksstämma och Distriktstävlingsledarträff i Örebro den 12-13
oktober. Dan Nilsson och Fredrik Jarlvik var delegater för Skånes BF. Från Riksstämman
rapporterades att SBF ändrar sitt verksamhetsår och detta kommer framöver att vara 0901-0831.
Diskuterades om även Skånes BF ska ändra sitt verksamhetsår, men det ansågs inte vara
nödvändigt i nuläget.
Diskuterades även motion(er) om ersättningar till landslaget i mixed. Beslutet på stämman gav en
del efterspel. Dessa påverkar dock inte Skånes BF.
Noterades att årets klubbledare blev Tor-Björn Bohman, Ängelholms BS. Lunds BK vann SBF:s
rekryteringstävling som har pågått i 1½ år. Noterades även att Jan Eric Larsson, LUCK, har blivit
utsedd till lagkommissionens nya ordförande.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Konstaterades att antalet medlemmar i Skånes BF minskar marginellt.
Skånes BF har en stor del av sitt kapital (ca 350 000 kronor) insatt på bank utan avkastning. Fredrik
Jarlvik fick i uppdrag att undersöka om man kan placera en del av detta på ett konto som ger ränta.

§7

KANSLIET
Skånes BF har ännu inte tecknat serviceavtal för sin kortläggningsmaskin. Men detta ska göras
inom kort.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Diskuterades kommande säsongs DM-finaler. Beslutades att det som tidigare skall arrangeras kval
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. Diskuterades eventuella förändringar i DM
för lag. Styrelsen ansåg att nuvarande system är rättvist och utslagsgivande. Beslutades att
nuvarande kvalprocedur ska bibehållas, men att det ska skrivas ett regelverk som är anpassat till
om antalet anmälda lag minskar.
Beslutades att reserver i DM-finalerna för öppna par och mixed par ska godkännas utan att paret
mister möjligheten att bli distriktsmästare. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att uppdatera
tävlingsbestämmelserna.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2020-2021 presenterades. Detta kommer att kompletteras med
datum för tävlingsledarkurser. Beslutades att godkänna förslaget. Eventuellt kan ytterligare
förändringar göras om det blir nödvändigt.

Protokoll nr 3 2019/2020 2(2)

§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 och inga åtgärder mot dessa kommer att göras i nuläget.

§ 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 onsdagen den 19 augusti, 2020, kl 18.30.
Beslutades att följande möte skall hållas söndagen den 6 september (direkt efter årsmötet).
Beslutades att utdela resekostnadsersättning till Jan Gutenwik 100:-, Eva Andersson 100:-, Jan
Eric Larsson 100:- och Eva Erlandsson 120:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat kl. 20.20.

Justeras:

Malmö den 5 mars 2020

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

