Protokoll nr 1 2002/2003 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Höör den 14 augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Ronny Bengtzon, Jan Gutenwik, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Eva
Erlandsson, Boel Hall, Peter Forsslund, Ralf Byström (Sveriges BF) och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordföranden mötet öppnat
klockan 19.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2002-03-20).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Förtjänsttecken i silver med lagerkrans har tillstyrkts för Rolf Nilsson, Hästveda BK och
Kurt Hertzberg, Västra Bjäre BK. Förtjänsttecken i silver har tillstyrkts för Horst Raudszus, Hästveda BK, Jan
Nilsson och Gun Hållén, Västra Bjäre BK samt Sune Olsson, Videdals BK. Skäldervikens BK har beviljats
utträde ur förbundet 2002-06-30.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes av kanslisten upprättade föredragningslistan.

§5

SVERIGES BF
Hans-Olof Hallén och Ralf Byström rapporterade från Sveriges BF. Bl.a. har nya regler för bronspoäng och
system införts.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände, efter smärre rättelser, av kanslisten upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen
och resultaträkningen. Budgetförslaget för 2002/2003 är underbalanserat med 25.000. Anledningen till detta
budgeterade underskott är bl. a. att nestorpoängblock är inköpta, inköp av bärbar dator är planerat och inköp
av boken ”Skånsk Bridge i Sven Weliths sällskap”. Beslutades att avsätta 1.000 kronor till Hasses
Ungdomsfond. Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad distriktsavgift för 2003/2004.

§7

KANSLIET
Kansliet ansvarar för tryckning av säsongens matrikel. Fritid Malmö kopierar, viker och häftar matrikeln för ca
4.000 kronor och därtill kommer kostnad för papper. Beslutades att Freddy Friberg och Fredrik Jarlvik kan
köpa en ny bärbar dator till kansliet. Ralf Byström upplyste om att Sveriges BF eventuellt har en begagnad
bärbar dator. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag av att undersöka detta och kan även köpa en dator om priset ligger
inom det budgeterade beloppet. Beslutades att inköpa ytterligare 50 exemplar av boken ”Skånsk Bridge i Sven
Weliths sällskap”. Beslutades att denna kan säljas för 150 kronor till klubbar för att delas ut som priser. Göran
Gjerling vill att Skånes BF testkör en ny kortläggningsmaskin med kortlekar och brickor i samband med
”Lundaspelen” den 11-14 januari 2003. Styrelsen beslutade att så kan ske mot ordinarie prissättning, d.v.s.
1,20 kronor per lagd bricka.
Roger Olsson har sedan den 1 januari 2002 arbetstränat hos Skånes BF/UBF. Roger Olsson och Fredrik Jarlvik
har undersökt möjligheten till en anställning i Förbundet. Ett lönebidrag på 85% (på 13.700 kr) är beviljat av
Arbetsförmedlingen (70%) samt Malmö Kommun (15%). Sveriges BF har behov av hjälp inför EM 2004 i
Malmö och är beredda att stå för en del av lönekostnaderna. Dessutom finns det möjligheter att Trelleborgs
Kommun och skolor i Malmö kan stå för en mindre del av lönekostnadererna. Beslutades att föreslå Skånes
Ungdomsbridgeförbund att projektanställa Roger Olsson på ett år med start 2002-09-20. Freddy Friberg har i
uppdrag att skriva ett anställningsavtal med Roger Olsson. Roger Olsson deltog inte i detta beslut.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att inte höja startavgifterna i någon av Förbundets tävlingar. Beslutades att ändra datum för
SM/DM för damer från den 12 januari 2003 till den 24 november 2002. Anledningen är att det annnars
krockar med ”Lundaspelen”. Enligt beslut från förra styrelsemötet görs mindre förändringar i
tävlingsbestämmelserna för SM-lag. Beslutades att arrangera oktobersilver som tidigare, dvs med TL bl.a. från
Förbundets styrelse och AU. Dessutom beslutades att ta upp frågan om oktobersilver på årsmötet den 14
september. EM 2004 samt SM-veckan 2004 kommer att arrangeras i Malmö. Skånes BF har i nuläget inga
uppdrag, men kommer senare behöva hjälpa till bl.a. med att skaffa funktionärer till arrangemanget.

Protokoll nr 1 2002/2003 2(2)
§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna. Kontakt med Marknadsföringskommittén skall tas för att bestämma ort för
de kommande DM-tävlingarna.

§ 10

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 14 september på Malmö BK. Mötet startar klockan 10.30 efter Skånes
UBF:s möte. Ronny Bengtzon och Tommy Larsson har avböjt omval. Dessutom måste Roger Olsson, vid
anställning i Förbundet, avgå, då man som anställd i Förbundet inte får sitta i styrelsen.Valberedningen har i
nuläget inget färdigt förslag på ersättare. Lars Erwall och Hans-Olof Hallén hade fått i uppdrag att se över
Förbundets stadgar. Styrelsen fick ett förslag på ändringar. Ändringarna behandlar stycket om inbetalning av
medlemsavgifter till Förbundet. Dessa ändringar kommer att föreslås på kommande årsmöte.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 12

AVSLUTNING
Ordföranden tackade styrelsemedlemmarna för det gångna verksamhetsåret. Beslutades att nästa
sammanträde hålles lördagen den 14 september efter årsmötet. Beslutades att utdela resekostnadserättning
till Ronny Bengtzon 195:-, Boel Hall 210:-, Peter Forsslund 210:-, Anders Freij 135:-. Beslutades att utdela
traktamente till Freddy Friberg med 550:-. Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat kl. 22.30.

Justeras:

Malmö den 15 augusti 2002

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

Protokoll nr 1 2002/2003
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Höör den 14
augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Ronny Bengtzon, Jan Gutenwik, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Eva
Erlandsson, Boel Hall, Ralf Byström (Sveriges BF) och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 22.30.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2002-03-20) hade justerats och lades till handlingarna.

§3

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§4

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände, efter smärre rättelser, av kanslisten upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen
och resultaträkningen. Budgetförslaget för 2002/2003 är underbalanserat med 25.000. Den främsta
anledningen är att en anställning av Roger Olsson planeras. Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad
distriktsavgift för 2003/2004. Malmö Kommun har beviljat ett halvt konsulentbidrag (ca 80.000).
Landstingsbidrag för 2002 är sökt hos Region Skåne.
Roger Olsson har sedan den 1 januari 2002 arbetstränat hos Skånes BF/UBF. Roger Olsson och Fredrik Jarlvik
har undersökt möjligheten till en anställning i Förbundet. Ett lönebidrag på 85% (på 13.700 kr) är beviljat av
Arbetsförmedlingen (70%) samt Malmö Kommun (15%). Sveriges BF har behov av hjälp inför EM 2004 i
Malmö och är beredda att stå för en del av lönekostnaderna. Dessutom finns det möjligheter att Trelleborgs
Kommun och skolor i Malmö kan stå för en mindre del av lönekostnadererna. Beslutades att enligt Skånes
BF:s rekommendation projektanställa Roger Olsson på ett år med start 2002-09-20. Freddy Friberg har i
uppdrag att skriva ett anställningsavtal med Roger Olsson. Roger Olsson deltog inte i detta beslut.

§5

TÄVLINGSVERKSAMHET
Skånes UBF arrangerar som vanligt Juniorrally och SM/DM-tävlingar för juniorer.

§6

ÅRSMÖTE
Beslutades att årsmötet skall hållas på Malmö BK den 14 september med start klockan 10.00. Ronny Bengtzon
har avböjt omval och Roger Olsson måste vid anställning lämna styrelsen. Valberedningen skall söka efter en
eller två ersättare, eventuellt någon/några av de som skall inväljas i Skånes BF. Dessutom skall en
revisorssuppleant efter Gert Herlevsson väljas. I valberedningen föreslås Hans-Olof Hallén som efterträdare
för Tomas Lindqvist som måste avgå enligt stadgarna.

§7

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§8

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 22.40.
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 14 september efter årsmötet.

Justeras:
________________________
Freddy Friberg, ordförande

Malmö den 15 augusti 2002
___________________________
Fredrik Jarlvik

