Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2021-01-07 (Möte nr 3), Allians, Halmstad
Närvarande: Per Fåhraeus, Lennart Nordberg, Jan-Inge Troedsson, Marie Ynner, Jan-Erik
Helmersson och Tove Roulund

1. Per förklarar mötet öppnat.
2. Föregående protokoll läggs till handlingarna med tillägget att Jan-Inge nu permanent
tar över uppdraget som web-redaktör. Inför nästa verksamhetsår är det viktigt att få
bättre spridning av uppdragen.
3. Lennart redovisar det aktuella ekonomiska läget.
4. Med anledning av Janne Malmströms bortgång beslutar styrelsen att hylla hans
minne genom att avsätta 10.000 kr till hans minnesfond, som skall stödja svensk
juniorbridge. Under detta år avstår vi då som följd av detta att stödja M Göranssons
fond.
5. Vad gäller lagtävlingar i HBF:s regi hoppas vi att dessa kan genomföras under våren.
För DM-lag är vår ambition att kvalseriens matcher skall vara färdigspelade till mitten
av mars och att BBO får väljas om båda lagen är överens. Än så länge hoppas vi att
finalspelet kan äga rum 27-28 mars, men beslut om en senareläggning kan komma
att tas längre fram. För Hallandsserien är ambitionen att serien färdigspelas före 31
maj. Rallyt för 2019/2020 förklaras avslutat, då någon fortsättning under detta år inte
ser möjligt ut.
6. Det för detta verksamhetsår lagda spelprogrammet upphävs och styrelsen
återkommer med beslut om finaler för DM Veteraner, DM Mixed, DM Damer och
öppna DM-par. Troligen kommer alla finalerna spelas under maj månad.
7. Ordföranden ville väcka frågan om planeringen inför nästa verksamhetsår, men vi tar
upp det på nästa möte, som planeras till 25/2 i Falkenberg. Förhoppningsvis kan den
traditionella Hallandsträffen arrangeras före midsommar, då förslag till spelprogram
presenteras och efter vilket styrelsen fattar beslut. Pga stadgeändringen med
förskjutet verksamhetsår kan inte längre årsmötet besluta om spelprogam.
8. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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