Protokoll nr 1 2003/2004 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Landskrona den 20 augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Gutenwik, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Boel Hall, Eva Andersson,
Göran Eklund och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordföranden mötet öppnat
klockan 20.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2003-03-25).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: Förtjänsttecken i silver med lagerkrans har tillstyrkts för Ingvar Sörensson, Höllvikens BK,
Lars-Erik Ahlberg, Bjärreds BK och Karl-Eric Claesson, Höörs BK. Förtjänsttecken i silver har tillstyrkts för
Margareta Malmhagen, Höllvikens BK, Per-Göran Persson, Bengt Jeppsson, Lennart Olsson, Bo Olsson, alla
Bjärreds BK och Ingvar Persson, Höörs BK.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes av kanslisten upprättade föredragningslistan.

§5

SVERIGES BF
Freddy Friberg rapporterade om Sveriges BF:s planer att lägga ner Nestorpoängsystemet. Styrelsen var
enhälligt negativa till dessa planer. Vidare rapporterades om arrangemanget av Bridgfestival 2004. Skånes BF
skall på alla sätt försöka göra propaganda för arrangemanget. Informationsmaterial mm skall beställas från
Sveriges BF. Sveriges BF kommer under hösten att träffa Skånes BF för att informera om vad Förbundet
behöver hjälpa till med.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen.
Verksamhetsåret har gått med 20 000 kr i underskott mot budgeterat 25 000 kr. Tillsammans med Skånes
UBF är resultatet 30 000 kr bättre än budget. Budgetförslaget för 2003/2004 visar på ett nollresultat.
Beslutades att avsätta 1 000 kr till Hasses Ungdomsfond. Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad
distriktsavgift för 2004/2005.

§7

KANSLIET
Förbundet har en ny kanslilokal och flytt beräknas till den 1 september. Beslutades att inte trycka upp någon
matrikel för distribution. Däremot skall all information finnas tillgänglig på Förbundets hemsida. Dessutom skall
kansliet vid efter önskemål kunna skicka en information till medlemmarna. Beslutades att inte skicka ut
cirkulär i samma omfattning som tidigare. Information till medlemmar och klubbar skall huvudsakligen
distribueras via e-post samt via Förbundets klubbar. Kansliet skall samla in e-postuppgifter från klubbar som
ännu inte meddelat detta. Ett cirkulär kommer att skickas ut inför säsongsstarten.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att höja startavgifterna i Skåneserien, 400 kr i divsion 1-2, 360 kr i divsion 3 och 320 kr i division 4.
Beslutades att ändra spelordningen i SM/DM-lag. Enligt tidigare förslag skall ”fasta” speldagar användas. En
enkät bland lagen 2002-2003 har visat att en klar majoritet stödjer förslaget. Kanslisten fick i uppdrag att
fastställa ett spelprogram för SM/DM-lag. Beslutades att arrangera oktobersilver som tidigare, dvs med TL
bl.a. från Förbundets styrelse och AU. Diskuterades ett nytt upplägg för Allemansträffen. Bl a föreslogs
semibarometer i fyra grupper. En anledning till ändring är att bli mindre beroende av antal par samt att man
enklare skall kunna använda uträkningsprogrammet Ruter. Beslut kan fattas vid senare möte. Diskuterades
ett klubbyte i Skåneseriens division 1. BK Axet har under 2002-2003 låtit BK Lavec låna klubbens division 1lag. Till detta gav Förbundets styrelse dispens under ett år. Kanslisten hade från BK Axet muntligen fått
besked om att detta lån skulle fortsätta. Styrelsen beslutade efter en längre diskussion, att det inte kan bli tal
om en ytterligare dispens. BK Axets styrelse måste lämna in ett skriftligt medgivande, att laget överlåtes till BK
Lavec. I alla andra fall tillhör laget BK Axet, som måste besätta tillgängliga lag med spelare eller lämna
vakans, där detta ej är möjligt. Kanslisten fick i uppdrag att kontakta BK Axet. Beslutades att i framtiden ej
tilldela resekostnadsbidrag i SM-tävlingar till spelare som ej representerar distriktet. Icke utdelade bidrag går
till nästa par. Bidrag som ej kan delas ut går till Hasses Ungdomsfond. Beslutades att i Förbundets DMtävlingar förenkla utdelande av resekostnadsfördelning. Olika förslag diskuterades och det förslag som i första
hand ska prövas är en modell med 5 och 10 mil som gränser. Kanslisten fick i uppdrag att se över till nästa
styrelsemöte. Med anledning av att alla plaketter nu är slut beslutades att utdela diplom i Förbundets alla
tävlingar.

Protokoll nr 1 2003/2004 2(2)

§9

KOMMITTEÈR
Inga rapporter från kommittéerna. Freddy Friberg meddelade att Fredrik Wickström avsagt sig sitt uppdrag i
Marknadsföringskommittén p g a hälsoskäl.

§ 10

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 6 september på Malmö BK:s och Förbundets nya lokaler. Mötet
startar klockan 10.30 efter Skånes UBF:s möte. Göran Gnosspelius har i brev till ordföranden avsagt sig sitt
uppdrag och ett fyllnadsval måste göras. Freddy Friberg, Boel Hall, Peter Forsslund och Jan Gutenwik står för
omval. Valberedningen har i nuläget inte lämnat något förslag inför årsmötet.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Göran Eklund berättade att man skall starta en fyrmannaliga med handikapp där man framförallt vänder sig till
orutinerade och nya spelare. Styrelsen beslutade att sponsra tävlingen med duplicerade brickor (4x24 brickor
varje speltillfälle). Göran Eklund poängterade att det är viktigt att uppmuntra klubbarna att arrangera SMparkval på klubbnivå med anledning av att SM-finalerna spelas i Skåne under Bridgefestivalen 2004. Frågan
om handikappberäkning för bronspoängutdelning lämnades återigen för ”välvillig” behandling i
Mästarpoängkommittén. Hans-Olof Hallén lovade att snarast återkomma.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 6 september efter årsmötet. Beslutades preliminärt att
påföljande möte skall hållas den 4 december på kanslilokalerna i Malmö. Beslutades att utdela
resekostnadserättning till Roger Olsson 290:-, Göran Eklund 370:-, Freddy Friberg 190:-, Jan Gutenwik 110:-.
Beslutades att utdela traktamente till Eva Andersson med 500:-. Ordföranden tackade för en god middag och
förklarade därefter mötet avslutat kl. 23.15.

Justeras:

Malmö den 21 augusti 2003

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik
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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Landskrona den 20
augusti.
Närvarande: Freddy Friberg, Jan Gutenwik, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Boel Hall, Eva Andersson,
Göran Eklund och Fredrik Jarlvik.

§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 23.15.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2003-03-25) 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 2003/2004 är balanserat. Beslutades att föreslå
årsmötet oförändrad distriktsavgift för 2004/2005. Malmö Kommun har beviljat ett halvt konsulentbidrag (ca
80.000). Landstingsbidrag för 2003 är sökt hos Region Skåne. Beslutades att erbjuda Roger Olsson fortsatt
anställning i Förbundet (fr o m 2003-09-20). Skånes BF har ett gällande avtal med Sveriges BF om att SBF
betalar en del av lönekostnaderna. Fortsatt lönebidrag (13.228:-/månad) är beviljat tom 2004-09-30.

§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 6 september med start klockan 10.00. I valberedningen
föreslås Tomas Lindqvist som efterträdare för David Probert som måste avgå enligt stadgarna.

§7

ÖVRIGA FRÅGOR
Roger Olsson berättade om ungdomsverksamheten i Skåne. Kansliet hjälper alla klubbar som vill med att
starta ungdomsverksamhet. Dock är det viktigt att man på klubbarna har någon lokal kraft som vill leda
verksamheten. .

§8

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 23.30.
Beslutades att nästa sammanträde hålles lördagen den 6 september efter årsmötet.

Justeras:

________________________
Freddy Friberg, ordförande

Malmö den 21 augusti 2003

___________________________
Fredrik Jarlvik

