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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö den 4 december.
Närvarande: Eva Erlandsson, Lars-Olof Willard, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Boel Hall, Eva
Andersson, Göran Eklund och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Anders Freij hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordföranden mötet öppnat
klockan 19.20.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2003-09-06).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Grace BK har beviljats utträde ur Förbundet. Det har beslutats att Öppna SM-par kval kan spelas med par
”utom tävlan”, dock utan silverpoäng.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes av kanslisten upprättade föredragningslistan.

§5

SVERIGES BF
Fredrik Jarlvik, Lars-Olof Willard, Eva Andersson och Hans-Olof Hallén rapporterade från Sveriges BF:s
Rikstämma i Skövde den 18 oktober. Det beslutades där att Förbundet skall heta Förbundet Svensk Bridge.
FSB kommer att satsa på en attitydförändring vad avser medlemskap i Förbundet genom att ställa krav på
klubbarna att alla som spelar på klubben också skall vara anslutna medlemmar. Dessutom skall en klubb
bestå av minst åtta anslutna medlemmar. En ny form av medlemskap skall införas, s k Introduktionsmedlem,
för de som inte tidigare har varit medlemmar.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Fredrik Jarlvik rapporterade att budgeten följs i stora drag. Dock sker en stor eftersläpning av en del intäkter
vilket gör det svårt att följa budgeten exakt. Vissa obudgeterade utgifter finns, bl a bredband till kansliet.
Dessutom ha den gamla lokalen lämnats tidigare än beräknat vilket medför minskade hyresutgifter.

§7

KANSLIET
Den gamla kanslilokalen har nu helt tömts. Bredband för Internet har installerats i den nya lokalen.
Diskuterades larm i den nya lokalen, men det beslutades att i nuläget inte installera detta. Nya kuvert med ny
adress har levererats. Kostnad för 5000 kuvert beräknas till ca 2500 kronor. Diskuterades prissättning av
brickuthyrning till klubbar och för eget bruk. Styrelsen beslutade att hyran till anslutna klubbar för ”begagnade”
brickor skall vara 16 kronor per bord och för ”nya” brickor blir kostnaden 1,60 kronor per bricka. Detta skall
gälla fr o m den 1/7 2004.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Det har i år varit stora problem med att rekrytera tävlingsledare till klubbarnas Oktobersilverheat. Många
extrerna TL har anlitats, vilket medför ökade kostnader. Styrelsen ansåg dock att man skall försöka fortsätta
med servicen till klubbarna med TL från styrelsen eller AU. Beslutades att Skånes BF skall arrangera en
Simultantävling inför Bridgefestival 2004. 18 april eller 16 maj ansågs som lämpliga datum. Boel Hall, Freddy
Friberg och Fredrik Jarlvik skall arbeta vidare med planeringen av tävlingen. Allemansträffens final spelas den
14 mars. Diskuterades nytt tävlingsupplägg med gruppindelning och semibarometer med 8 brickor per
omgång. Beslutades att arrangera på detta sätt om datoruträkningen tillåter detta. Beslutades att arrangera
Öppna DM-parfinalen (6-7 mars) i Landskrona och DM-final för seniorer i Höör (25 april) om lokal kan bokas.
Fredrik Jarlvik berättade att OBS 3 skall arrangeras i Malmö den 5-7 mars. Skånes BF kan hjälpa till med
detta i mån av tid, eftersom DM-finalen spelas samma helg.

§9

KOMMITTEÈR
Marknadsföringskommittén rappoterade att man inte har haft några möten. Eva Andersson och Lars-Olof
Willard skall sammankalla till ett möte tillsammans med Fredrik Jarlvik inom kort.
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§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
En skrivelse (se bilaga) hade inkommit från Torbjörn Jönsson, BK Zonen. Han önskade att
tävlingsbestämmelserna i Skåneserien skulle ändras så att endast en spelare i laget behöver representerar
den klubb laget tillhör. Styrelsen påpekade att reglerna redan tillåter två spelare från andra klubbar och att
detta är tillräckligt. Beslutades att reglerna inte skall ändras och att dispenser inte kan ges för ytterligare
utomstående spelare.
Förbundet svensk Bridge har beslutat att fr o m den 31// 2004 avveckla Nestorpoäng. Skånes BF har ett
kontrakt som FSB därmed säger upp. Styrelsen diskuterade Nestorpoängens framtid. Man ansåg att
Nestorpoäng bör finnas kvar, men att man måste hitta lösningar så att så många som möjligt som spelar om
Nestorpoäng också är medlemmar i Förbundet. Reducerad avgift för spelare som är medlemmar i rena
veteranklubbar diskuterades. Hans-Olof Hallén fick i uppdrag att om möjligt förhöra sig med berörda klubbar
om tänkbara lösningar. Inför och under Bridgefestival 2004 kommer förhoppningsvis många att bli
intresserade av att gå bridgekurser. FSB hade frågat Skånes BF var dessa intresserade skall vända sig.
Styrelsen ansåg att kansliet först kan ta emot de intresserade och därefter rekommendera lämpliga
nybörjarkurser som klubbarna arrangerar.

§11

BRIDGEFESTIVAL 2004
FSB arrangerar Bridgefestival 2004. Fredrik Jarlvik och Roger Olsson rapporterade om förberedelserna. Bl a
behövs det många som hjälper till vid arrangemanget den 19 juni till 3 juli. Dessutom är det minst tre dagars
arbete före och efter tävlingarna. Med anledning av Bridgefestivalen har Skånes BF ett extra styrelsemöte i
februari.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att tilldela resekostnadsersättning: Göran Eklund 240:-, Lars-Olof Willard 80:-, Eva Andersson
110:-, Eva Erlandsson 160:-, Anders Freij 80:-, Boel Hall 110:- och Roger Olsson 110:-. Beslutades att nästa
sammanträde hålles tisdagen den 3 februari på kansliet i Malmö. Om någon styrelseledamot vill vara värd
skall han/hon kontakta kansliet. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 23.15.

Justeras:

Malmö den 4 december 2003

______________________
Anders Freij, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

Protokoll nr 3 2003/2004
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö den 4 december.
Närvarande: Eva Erlandsson, Lars-Olof Willard, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Boel Hall, Eva
Andersson, Göran Eklund och Fredrik Jarlvik.

§1

ÖPPNANDE
Ordförande Anders Freij förklarade mötet öppnat klockan 23.15.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2003-09-06) hade justerats och lades till handlingarna.

§3

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Godkändes den av ungdomskonsulenten upprättade föredragningslistan.

§4

EKONOMISK STÄLLNING
Ungdomskonsultenten rapporterade att budgeten följs.

§5

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

§6

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 är beredda på att ta
över verksamheten efter introduktion mm.

§7

AVSLUTNING
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 23.25.
Beslutades att nästa sammanträde hålles under våren 2004. Datum meddelas senare-.

Justeras:

________________________
Anders Freij, ordförande

Malmö den 4 december 2003

___________________________
Fredrik Jarlvik

Bilaga till Protokoll 2003-12-04 (Skånes Bridgeförbund)

Skrivelse till Skånes Bridgeförbund angående regler för Skåneserien.
Enligt bestämmelserna för Skåneserien får högst två spelare representera annan klubb
och detta tycker jag är felaktigt och vill ändra på av följande skäl:
Den kanske mest prestigefyllda bridgetävlingen i Sverige är allsvenskan vilket har
gjort att detta till allra största del styr vilket klubb man väljer att representera.
Detta eftersom det lag som du spelar för i allsvenskan med automatik blir den klubb du
representerar. Väldigt många väljer därför att representera en annan klubb än den som
annars normal borde räknas som sin hemmaklubb. För att du vill spela med din
favoritpartner (som kanske spelar på en annan klubb), du vill ha dina vänner som vingar
eller helt enkelt för att få ihop ett slagkraftigt lag.
Tittar man på allsvenskan (och även SM/DM för lag) ser man också mycket tydligt att man
ofta väljer lagkamrater från andra klubbar än ”hemmaklubben”. Och det är naturligtvis
alldeles utmärkt eftersom man naturligtvis skall göra allt för att underlätta för
människor att spela så mycket bridge som möjligt.
Men det gör man inte när det gäller Skåneserien eftersom följande står i bestämmelserna
”Högst två spelare per match får representera annan klubb”. Vilket får till följd att
spelare som betraktar en klubb som sin naturliga hemmaklubb (tex där man spelar sin
”klubbridge” och även är medlemmar) trots detta inte kan spela tillsammans i
skåneserien eftersom man valt att representera annan klubb i allsvenskan. Och detta är
naturligtvis inte bra.
Jag har förstått att man tidigare haft ett ännu högre krav på hur många spelare som
representerade klubben men att man ändrade på detta just för att underlätta olika
lagkonstellationer.
Eftersom det är klubbarna som ansvarar för laget (vilket bör garantera att laget
”sköter sig” oavsett representantskap hos de enskilda spelarna), betalar startavgifter
osv skall det naturligtvis också vara upp till var och en klubb att avgöra vem som
spelar i laget. Genom att tex begära att spelaren är medlem i klubben, kräva
bordsavgifter eller liknande.
Mitt förslag är att i skåneserien endast kräva att en spelare representerar klubben.
Med vänlig hälsning
Torbjörn Jönsson
BK Zonen
PS För att ge ett konkret exempel: jag och mina föräldrar (Ella och Ove) har
tillsammans med Hans Olsson och Bengt Pålsson i snart 20 år haft en lag i Skåneserien.
Hans och Bengt har valt att representera LUCK eftersom de vill spela i allsvenskan (BK
Zonen har inget lag i allsvenskan). Jag har efter 15 års uppehåll (förutom just
skåneserien) börjat spela med en ny partner, Ulf Nilsson (som representerar Anderstorp
av samma skäl som Hans och Bengt). Mina föräldrar som är drygt 70 och vill spela mindre
tvingas nu trots detta spela alla matcher på grund av ovan nämnda krav. Visst kan vi
dra oss ur serien, börja om och ställa upp för LUCK istället. Men det blir lite löjligt
att familjen Jönsson som spelat för Zonen sedan 50-talet respektive 70-talet nu skall
representera en annan klubb för en ren skrivbordskonstruktion. Och det kan väl knappast
heller vara meningen med regeln. DS

