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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Lund den 25 mars.

Närvarande: Freddy Friberg, Jan Gutenwik, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Boel Hall, Göran
Gnosspelius, Eva Andersson, Göran Eklund och Fredrik Jarlvik.
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg tackade för en god middag och hälsade de närvarande välkomna. Därefter
förklarade ordföranden mötet öppnat klockan 20.05.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2002-11-27).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Underhandsbeslut: AU beslutade om en reservlösning i samband med lottning i SM/DM-lag. Beslutet
påverkade dock inget då det förväntade antalet lag gick vidare till semifinal.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Efter komplettering på vissa punkter godkändes den av kanslisten upprättade föredragningslistan.

§5

SVERIGES BF
Roger Olsson och Hans-Olof Hallén rapporterade från Sveriges BF. Mycket kretsar nu kring Bridgefestival
2004, dvs EM och SM-veckan i Malmö. Skånes BF blir alltmer involverat i detta arrangemang. Utsågs Freddy
Friberg och Göran Gnosspelius att kontakta Sveriges BF för att diskutera framtida samarbete, när det gäller
Bridgefestival 2004. Eventuellt kommer en representant från Sveriges BF att bjudas in till nästa styrelsemöte.
Sveriges BF har fått en ny logotype samt ett nytt namn föreslås, Förbundet Svensk Bridge. Detta kommer att
diskuteras vid Sveriges BF:s Riksstämma i Skövde i oktober.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Förbundets ekonomi är stabil med god likviditet, budgeten följs vilket innebär ett underskott på ca 50.000 kr.

§7

KANSLIET
Diskuterades den nya kanslilokalen. Styrelsen menade att det är bra att kanslilokalen får ett lyft utåt.
Dessutom blir det lättare för kanslipersonalen att bedriva nödvändig ungdomsverksamhet. Styrelsen insåg att
det finns en risk med att flytta i händelse av att Malmö BK ej klarar av sin verksamhet. Det finns dock
temporära nödlösningar om kansliet tvingas flytta igen. Innan kontrakt kan skrivas skall ordföranden
kontrollera, att Malmö BK enligt sitt kontrakt har rättighet att hyra ut i andra hand till Skånes BF. Styrelsen
beslutade, att hyreskontrakt enligt bilaga ska tecknas, när ovanstående fråga är löst. Sista datum för att flytta
till den nya lokalen är den 1 juli. Beslutades att kanslisten får i uppdrag att säga upp avtalet på den nuvarande
kanslilokalen (förutsatt att nytt kontrakt tecknas enligt ovan) senast den 1 maj. Det nuvarande avtalet löper
längst till den 31 januari, 2004 vilket innebär en risk att Förbundet får betala dubbel hyra under sju månader.
Kanslisten arbetar på att hitta en ny hyresgäst till den nuvarande kanslilokalen. Hyran för den nya
kanslilokalen är densamma som för den nuvarande, dvs ca 29.000 kronor. Kostnader för parkeringsplats, larm
samt flyttkostnader tillkommer.
Beslutades att kanslisten skall ringa runt till klubbarnas kontaktpersoner för att förhöra sig om intresset för
Förbundets matrikel. Det har visat sig att intresset för matrikeln har minskat kraftigt. All information finns
numera på Skånes BF:s hemsida som är mycket välbesökt. P g a kraftigt ökade portokostnader diskuterades
om Förbundets information huvudsakligen skall distribueras via e-post och hemsida i stället för via brev.
Beslutades att klubbarna skall tillfrågas i samband med förfrågan om matrikeln. Beslutades att tills vidare
behålla det nuvarande priset på brickor. Klubbarnas hyra för brickor täcker inte kostnaderna, men styrelsen
anser att det är en bra service att klubbarna kan hyra brickor från Förbundet till ett subventionerat pris.

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Kanslistens preliminära förslag till tävlingsprogram för 2003/2004 godkändes efter några förändringar.
Allemansträffen 2003 är avslutad. Deltagarantalet ökade både i kvalen och i finalen. Kanslisten har bokat lokal
för nästa års Allemansfinal, den 14 mars 2004. Beslutades att inte höja avgifterna i Förbundets tävlingar.
Konstaterades att styrelsens beslut om att omfördela startavgifterna i SM/DM-par har mottagits postitivt.
Beslutet innebär att man betalar en lägre avgift i kvartsfinalen samt en högre avgift i DM-finalen. Eventuellt
kan det medföra kostnader för Förbundet. P g a att Förbundets plaketter nu är slut beslutades att
fortsättningsvis dela ut diplom i Förundets alla tävlingar Göran Eklund redogjorde för ett förslag om lagtävling
med handikapp. I första hand skall detta provas på Österlen. Frågan om mästarpoäng enligt
handikappberäkning lämnades vidare till Mästarpoängkommittén. Styrelsen förväntar sig att Mp behandlar
ärendet välvilligt. Styrelsen ser positivt på detta och om det faller väl ut kan det spridas till andra delar av
distriktet. Styrelsen ställde sig också postitiv till att bidra till priser i samband med denna tävling. Kanslisten
hade framlagt ett förslag om införande av fasta speldagar i SM/DM-lag. Det diskuterades olika varianter på
ändringar, bl. a. spel på helger samt rekommenderade speldagar. Beslutades att kanslisten genomför en
enkät bland de lag som har deltagit i årets SM/DM-lag.
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§9

STYRELSENS ARBETE
Ordföranden Freddy Friberg redogjorde för hur styrelsens arbete formellt fungerar. Göran Gnosspelius ansåg
att AU bör avskaffas. I stället skall styrelsen vid viktiga frågor tillsätta utredningsgrupper som arbetar fram
förslag till styrelsen. På detta sätt blir styrelsens arbete mer effektivt. Då detta är en fråga som regleras i
Förbundets stadgar måste denna typ av frågor beslutas av årsmötet. Göran Gnosspelius ställde också frågan
om hur många som får närvara vid styrelsemöten och vem som får delta i debatten. Ordföranden anser
bestämt, att alla som är närvarande får deltaga i debatten, men endast styrelseledamöter får delta i beslut.
När det gäller vilka som får närvara har Förbundet alltid verkat för öppna sammanträden. Dock får det inte bli
för många på styrelsemötena och därmed kan antal närvarande i vissa fall begränsas. De som inte tillhör
styrelsen skall i mycket god tid meddela att de vill deltaga. Styrelsen var överens om att man i frågan kring en
ny kanslilokal borde ha tillsatt en arbetsgrupp eller låtit AU handlagt frågan mellan styrelsemötena. Något
yrkande i frågan ställdes ej.

§ 10

KOMMITTEÈR
Fredrik Wickström har av personliga skäl avsagt sig sitt uppdrag i Marknadsföringskommittén (MFK). Eva
Andersson rapporterade att MFK inte har haft några sammanträden under verksamhetsåret.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Sveriges BF har vid sitt styrelsemöte den 21 februari beslutat att förslå Riksstämman att avskaffa
Nestorpoängsystemet. Nestorpoäng handhas av Skånes BF och Förbundet är ej tillfrågade. Vid diskussionen
framgick det, att styrelsen inte har för avsikt att upphöra med nestorpoängen. Beslutades att kanslisten och
Freddy Friberg tar kontakt med Sveriges BF. BK Kvartetten hade inkommit med en skrivelse med personer
som man vill skall tilldelas förtjänsttecken. Styrelsen överlämnade ärendet till kanslisten för handläggning.
Blanketter och vissa uppgifter om de sökande behöver kompletteras.

§ 12

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles tisdagen den 20 augusti 19.00 hos Eva Andersson i Landskrona.
Beslutades att utdela resekostnadserättning till Freddy Friberg 140:-, Roger Olsson 160:-, Göran Eklund 240:och Eva Adersson 70:-. Beslutades att utdela traktamente till Göran Gnosspelius med 600:-. Därefter
förklarade ordföranden mötet avslutat kl. 23.40.

Justeras:

Malmö den 26 mars 2003

______________________
Freddy Friberg, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik

Protokoll nr 4 2002/2003
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Lund den 25 mars.

Närvarande: Freddy Friberg, Jan Gutenwik, Hans-Olof Hallén, Roger Olsson, Anders Freij, Boel Hall, Göran Eklund
och Fredrik Jarlvik.

§1

ÖPPNANDE
Ordförande Freddy Friberg förklarade mötet öppnat klockan 23.40.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Föregående protokoll (2002-11-27) 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. Ungdomskonsulentens lön
höjs den 1 april med 4 % enligt läraravtal. Avtalstiden är 2001-2005 och innebär 4% uppräkning per år (1
april). Förbundet har erhållit Landstingsbidrag med 60.000:-. Förbundet har ansökt om konsultentbidrag.
Förbundet erhåller lönebidrag från AMS och Malmö Kommun för anställning av Roger Olsson.

§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 23.45.
Beslutades att nästa sammanträde hålles tisdagen den 20 augusti hos Eva Andersson i Landskrona efter
mötet i Skånes BF.

Justeras:

________________________
Freddy Friberg, ordförande

Malmö den 26 mars 2003

___________________________
Fredrik Jarlvik

