Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2019-12-04 (Möte nr 2), Halmstadtravet, Halmstad.
Närvarande: Per Fåhraeus, Lennart Nordberg, Stellan Pettersson, Jan-Inge Troedsson
och Jan Malmström.
Frånvarande: Henrik Johansson och Jan-Erik Helmersson.
1. Per Fåhraeus förklarar mötet öppnat.
2. Protokollen från årsmötet och konst.möte behandlas och läggs till handlingarna.
3. Ekonomi
Lennart redogör för det ekonomiska utfallet gentemot budget. Ekonomin är god (se bif. resultatrapport).
BK Allians har inkommit med skrivelse om att få kompensation för en förlust á 240 kr i samband
med spel i div 3 där man saknade en licensierad tävlingsledare. Enligt reglerna kan man då bara
ta ut 30 kr i startavgift i stället för 50 kr. Styrelsen beslutar bifalla kompensationen.
Lennart poängterar att lokalhyran för DM-mixed i Laholm uppgick till 2.100 kr (lördag) mot
normalt 1.200 (vardag). Tävlingen gick med plus så någon kompensation för den högre hyran
anses inte vara behövlig.
4. Tävlingsversamhetet.
DM-lag tävlingarna är igång och spelas med 16 deltagande lag. Samma gäller Nygammalt där
två omgångar har spelats.
5. Information, hemsidan.
Hemsidan uppdaterar vi löpande så att den är så aktuell som möjligt.
6. Utbildning, rekrytering, SISU .
Tävlingsledarkursen Steg 2 i oktober fick ställas in p.g.a. för få deltagare. Vi kommer att ha
ett nytt utbildningstillfälle vid lämplig tidpunkt.
SISU har infört ett nytt digitalt redovisningssystem. Onsdag den 11 dec . får intresserade en
information och hur man registrerar sig i IDROTT-ONLINE. Detta kommer att ske i BK Allians
lokaler.(Förfrågan om intresse har skickats till alla Hallands bridgeklubbar).
7. Ungdomsfrågor.
Jan berättar att ungdomskommittén haft möte. Kommande år, i samband med Kristi
Himmelsfärdshelgen, skall ”Nordisk Kamp” gå av stapeln. Det är ett juniorläger med lagmästerskap från de nordiska länderna (16 o 26 år) som skall genomföras.
Han berättar vidare om ett mycket lyckat och prisvärt riksläger i Varberg med 27 deltagande
juniorer. Prisvärt tack vare 14 idéella ledare och billigt boende i Apelviken.
Kommande år kommer det även att spelas en juniortävling i samband med festivalen i Örebro.

8. SBF, lägesrapport.
Per berättar om förändringarna i Svenska Bridgeförbundets styrelse.
Bl.a. skall medlemskommittén bilda en cup i minibridge där tre nybörjare och en erfaren
spelare deltar i ett lagspel.
Simultantävlingar i minibridge kommer också att genomföras under kommande år.
9. Planering inför 2020/2021.
Per tar på sig att göra en ”grovplanering” inför kommande spelår. Denna kommer att
vara ett underlag för ”Tävlings- och Aktivitetsprogrammet” vilket skall fastställas i samband
med Hallandsträffen i början av maj kommande år.
10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor finns att behandla
11. Nästa möte blir den 11 mars 2020 kl 13:00 på Hamstadtravet.
12. Per tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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