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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med styrelsen i Skånes Bridgeförbund tisdagen  
den 17 augusti 2021.  
 
Närvarande via länk: Dan Nilsson, Fredrik Jarlvik, Eva Erlandsson, Erik Andersson (t o m §7), Jens Priess, 
Anders Nordberg, Jan Eric Larsson, Jan Gutenwik, Charlotte Rudbäck och Thomas Winther.  
 
§ 1 ÖPPNANDE 

Ordförande Dan Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat 
klockan 18.30.  

 
§ 2 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2021-03-04). 
 
§ 3 UNDERHANDSBESLUT 

P g a utbrottet av Covid-19 har har diverse beslut tagits gällande tävlingsverksamheten. Förnyat 
avtal för korttidsarbete har upprättats mellan Fredrik Jarlvik och Skånes BF. 
 

§ 4 FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Den upprättade föredragningslistan godkändes.  

 
§ 5 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF) 

Anders Nordberg informerade om SBFs arbete med seniorverksamheten. Thomas Winther 
informerade om en del som ska hända inom SBF. Distriktstävlingsledarträff kommer att arrangeras 
digitalt den 21 augusti.  

 
§ 6 EKONOMISK STÄLLNING 

Efter genomgång godkände styrelsen den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och 
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett ett underskott på ca 500 kronor jämfört med ett 
budgeterat underskott på 40000 kronor. 
Anders Nordberg hade frågor kring Skånes BF:s DM-tävlingar och prissättning för utlåning av 
duplicerade brickor. Detta diskuterades och inga beslut fattades. 
 
Beslutades att kontakta Hans-Olof Hallén för att fastställa hur Hasses Ungdomsfond ska hanteras i 
framtiden. 
 
Det upprättade budgetförslaget diskuterades. P g a Covid -19 är det mycket som är oklart. 
Budgetförslaget ger ett underskott på 80000 kronor. Den främsta anledningen till det stora 
underskottet är att det påbörjade verksamhetsåret omfattar 14 månader (verksamhetsåret ska 
korrigeras till att avslutas den 31/8) och att lönekostnaderna för dessa två extra månader är drygt 
90000 kronor.  
 
Beslutades, att efter tillägg av en notering om att verksamhetsåret är förlängt, godkänna den 
framlagda budgeten.  
 
Beslutades att på årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift för 2022-2023.  
 
Med anledning att medlemsantalet sjunker diskuterades hur Skånes BF ska organiseras och se ut i 
framtiden. På något sätt måste kostnaderna anpassas till intäkterna. Styrelsen kommer att tillsätta 
en arbetsgrupp för att se över vilka möjligheter som finns för att minska kostnaderna och att öka 
medlemsantalet. 

 
§ 7 KANSLIET 

Skånes BF har ansökt och erhållit permitteringsstöd för perioden 200501-210531. Avstämning är 
gjord för 200501-210531. Ytterligare stöd är ansökt för 210601-210731. Fredrik Jarlvik är 
permitterad med en arbetstidsreducering på 40% och en lönesänkning med 6%. 
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§ 8 TÄVLINGSVERKSAMHET 
Beslutades att genomföra DM-lag som tidigare (innan Covid-19), dvs med en kvalperiod under 
oktober-februari och en final med 10 lag den 26-27 februari. Det kommer att tillåtas att matcher 
avgörs genom spel digitalt och att detta skall ha företräde.  
 
Beslutades att göra en nystart av Skåneserien under hösten (oktober). Det kommer att tillåtas att 
matcher avgörs genom spel digitalt och att detta skall ha företräde. Tidigare divisionsindelning 
kommer att vara vägledande för den nya lagindelningen. 
 
Beslutades att spela en direktfinal i DM-mixed (28/11). Det innebär att det inte blir något förkval. 
 
Beslutades att som planerat försöka genomföra Allsvenskan division 4 (13/11, 11/12), DM-damer 
(final 6/2), DM-veteraner (final 13/3) och DM-par med förkval (final 24/4). 
 
Beslutades att ändra formatet på Allemansträffens final eftersom det inte är realistiskt att kunna 
arrangera en final med drygt 100 par på ett och samma ställe. Detta diskuterades och styrelsen kom 
fram till att man ska försöka ordna kval följt av finalspel simultant på flera orter samtidigt. DTL tar 
fram ett förslag på hur detta ska kunna genomföras. 
 
Beslutades att startavgiften i Skåneserien ska vara 100 kronor per spelad match i alla divisioner. 

 
§  9 ÅRSMÖTET 

Fastställdes att årsmötet skall hållas söndagen den 12 september med start 10.30. Mötet kommer 
att hållas digitalt och Jens Priess bistår med det tekniska för ett digitalt möte. En anmälningslista till 
mötet skall publiceras på hemsidan. En inbjudan kommer att skickas ut till distriktets 
klubbar/medlemmar. Föredragningslista och övriga nödvändiga handlingar kommer att presenteras 
på hemsidan inom kort. Inga motioner har inom stadgeenlig tid inkommit till Skånes BF. 
 

§ 10 DISTRIKTETS KLUBBAR, JUNIORBRIDGE MM 
Generellt sett sköter klubbarna sin verksamhet mycket bra. Skånes BF och Thomas Winther har 
regelbunden kontakt med distriktets klubbar för att hjälpa till. En del klubbar uppfyller inte kravet på 
åtta medlemmar, men för närvarande kommer inga åtgärder vidtagas för detta med anledning av 
Covid-19 mm. 
 

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR 
 Inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 12 AVSLUTNING 

Beslutades att nästa sammanträde hålles söndagen den 12 september efter årsmötet. Beslutades 
att vårmötet hålles måndagen den 7 mars 2022, 18.30. Ordföranden tackade de närvarande och 
förklarade mötet avslutat klockan 21.30.  
 
 
 
Justeras:      Malmö den 17 augusti 2021 

 
 
 
 
 

______________________    _________________________ 
Dan Nilsson, ordförande    Fredrik Jarlvik, sekreterare 


