Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom
Skånes Bridgeförbund i Trelleborg den 27 november 2002.

Protokoll nr 3 2002/2003

Närvarande: Freddy Friberg, Boel Hall, Göran Gnosspelius, Eva Andersson, Göran Eklund, Jan Gutenwik, Anders Freij, Hans-Olof Hallén,
Roger Olsson och Fredrik Jarlvik.
§1
ÖPPNANDE
Ordföranden Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordföranden mötet öppnat klockan 19.05.
§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2002-09-14).

§3

UNDERHANDSBESLUT
BK Axet Askeröd har i Skåneserien division 1 under pågående verksamhetsår tillåtits att tävla för BK Lavec. Lagets namn är
BK Lavec ”Axet”. Två lag i pågående SM/DM för lag har tillåtits att spela efter fastställd sista speldag p g att Force Majeure
bedömdes föreligga och att inget av lagen riskerade att åka ur grundspelet.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes av kanslisten upprättade föredragningslistan. Mötet ajournerades 19.15.

§5

SVERIGES BF
Mötet återupptogs 20.20. Fredrik Jarlvik, Göran Gnosspelius och Roger Olsson rapporterade från Distriktsträffen i Skövde den
18-20 oktober.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Kanslisten rapporterade om den ekonomiska ställningen. Inköp av Nestorpoängblock, bärbar dator samt böcker har gjorts i
enlighet med budget. Alecta (f d SPP) har fr o m den 1 oktober stoppat utbetalningar av medel i samband med inbetalning av
personalförsäkringar. Detta innebär att budgeten kan överskridas för dessa kostnader med ca 10 000 kronor. Beslutades att
rådfråga revisorerna för att låta frigöra tidigare utbetalda medel (100 000 kronor) från Alecta (SPP). Dessa medel är ännu inte
resultatbokförda.

§7

KANSLIET
2002/2003-års matrikel är klar. Kostnaderna för årets matrikel är ca 6.600 kronor. Detta är något högre än budgeterat då
eget papper ej kunde användas p g a ny kopieringsteknik. En bärbar dator är inköpt till kansliet för 13 000 kronor.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Konstaterades att deltagandet i årets oktobersilver har varit ca 610 par. Allemansträffen arrangeras den 16 mars 2003. Ny
kvot för antal finalpar har tidigare beslutats till ett par av varje fullt femtal deltagande par. Synpunkter på hur man kan spela
till sig bonusprocent vid finalspelet har kritiserats från enstaka medlemmar. Styrelsen var enig om att systemet fungerar bra
och att det skall uppmuntra alla par att försöka spela till sig bonusprocent. Kanslisten föreslog att man i Öppna SM-par skall ta
en lägre avgift i kvartsfinalspelet. Beslutades att i kvartsfinalerna ta 100 kronor/par i SM-avgift (SBF:s avgift är 180
kronor/par). I semifinalen, distriktets DM-final, tas en högre bordsavgift för att täcka mellanskillnaden (80 kronor/par).
Bordsavgiften per par beräknas i DM-finalen bli ca 360 kronor (dock maximalt 400 kronor) mot tidigare ca 240 kronor/par.
Kanslisten skriver en inbjudan till SM-spelet till nästa cirkulär och förhoppningsvis kan det uppmuntra fler par att deltaga i
kvartsfinalerna. Kanslisten har hört från många deltagare i SM-lag att man önskar fasta speldagar. Kanslisten framlade ett
förslag. Styrelsen var positv till detta och kanslisten skall skriva ett förslag till nästa styrelsemöte. Dessutom görs en enkät
bland årets SM-lagdeltagare. Observera att speldagarna skall spridas på olika veckodagar så att det så lite som möjligt
inkräktar på klubbspel och andra lagtävlingar. Beslut om ev. fasta speldagar tas vid nästa styrelsemöte i mars 2003. Freddy
Friberg informerade om planerna om att flytta kanlsliet till nya lokaler. Malmö Bridgeklubb skall hyra en lokal i centrala Malmö
där det erbjuds utrymme för ett kanslikontor och möjligheter till förvaring av förbundets material. Hyreskostnaden blir högst
densamma som för den nuvarande lokalen, d v s ca 30 000 kronor/år. Fördelarna är att kansliet kommer att synas mer och
att det innebär lättnader vid juniorverksamhet samt vid arrangemang av bridgetävlingar. Styrelsen beslutade att ett
kontraktsförslag ska utarbetas med Malmö BK och att styrelsen vid ett extra möte skall ta slutlig ställning till om kansliet skall
flytta. Freddy Friberg kontaktar Malmö Bridgeklubbs ordförande Berth Rasmusson.
KOMMITTEÈR. Inga rapporter från kommittéerna.
§9
§ 10
ÖVRIGA FRÅGOR
Göran Eklund presenterade ett förslag på hur man skall locka nya spelare att deltaga i lag/partävlingar. Förslaget bygger på
att man skall begränsa systemfloran och att spelare som spelar i högre divisioner eller har uppnått högre mästarvärdigheter ej
får deltaga. Styrelsen var positiv till förslaget och gav Göran Eklund i uppdrag att undersöka intresset bland klubbar och
rapportera vid nästa styrelsemöte. Lämplig start ansågs vara hösten 2003. Beslut i frågan tas vid nästa styrelsemöte.
§ 11
AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles tisdagen den 25 mars, 19.00 hos Göran Gnosspelius i Lund. Beslutades att utdela
resekostnadserättning till Freddy Friberg 300:-, Göran Eklund 180:-, Jan Gutenwik 180:- och Eva Andersson 75:-. Beslutades
att utdela traktamente till Boel Hall med 500:-. Därefter tackade ordföranden för en god middag och förklarade mötet avslutat
kl. 22.40.
Justeras:
Malmö den 28 november 2002
______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom
Protokoll nr 3 2002/2003
Skånes Ungdomsbridgeförbund i Trelleborg den 27 november 2002.
Närvarande: Freddy Friberg, Boel Hall, Göran Gnosspelius, Eva Andersson, Göran Eklund, Jan Gutenwik, Anders Freij,
Hans-Olof Hallén, Roger Olsson och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 22.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2002-09-14) hade justerats och lades till handlingarna.

§3

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§4

EKONOMISK STÄLLNING
Ungdomskonsulenten rapporterade att budgeten följs och att likviditeten är god.
Anställning av Roger Olsson har gjorts 2002-09-23. Avtal är upprättat med AMS och Malmö Kommun gällande
lönebidrag. Avtal är upprättat med Sveriges BF som hyr Rogers tjänster för 25% av löneutgifterna. Försäkringar
hos Alecta och Förenade Liv är tecknade. Dessutom är överenskommelser gjorda med klubbar i vars regi
juniorverksamhet bedrivs.
Ungdomskonsulentens lön skall enligt avtal höjas med 4% årligen den 1 april fram till och med år 2005.

§5

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

§6

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

§7

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 22.45.
Beslutades att nästa sammanträde hålles onsdagen den 25 mars, hos Göran Gnosspelius, Lund,
efter mötet i Skånes BF.

Justeras:

________________________
Freddy Friberg, ordförande

Malmö den 28 november 2002

___________________________
Fredrik Jarlvik

