
         Protokoll nr 3/2021-2022 

 
Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund på 
BK Bridgehuset i Malmö den 10 januari 2022. 
 
Närvarande: Jan Eric Larsson (JEL), Jan Gutenwik (JG), Eva Erlandsson (EE), Torbjörn 
Johansson (TJ), Charlotte Rudbäck (CR), Jens Priess (JP), Anders Nordberg (AN), Erik 
Andersson (EA) (via länk) och Fredrik Jarlvik (FJ) 
 
§ 1 Jan Eric Larsson hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade han mötet öppnat 
 klockan 18.35. 

 
§ 2 Godkändes föredragningslistan. 
 
§ 3 CR presenterade en enkät genomförd av CR, EE, AN – Vad tycker klubbarna om Skånes 
 BF? Ett tiotal klubbar av olika storlek har svarat på frågor rörande Skånes BF, bland annat 
 vad de tycker om Skånes BF, om vad de får av Skånes BF, vad de saknar hos Skånes BF. 
 Svaren ska ligga som grund för hur Skånes BF kan förbättra sin service till klubbar och 
 medlemmar i framtiden. 
 
 FJ kommer att sluta sin tjänst 2022-05-31. Styrelsen diskuterade hur man ska gå vidare 
 och man var överens om att söka efter en efterträdare som inledningsvis ska arbeta på 
 heltid, men därefter ska tjänstegraden minskas när möjlighet ges.  
 Diskuterades även möjlighet till besparingar i verksamheten. Där nämndes bl a 
 kanslilokalen som är uppsagd fr o m 2023-01-01. Därefter ska man vid behov söka en 
 billigare kanslilokal. Besparingar kan också ske genom uppsägning av telefonabonnemang 
 och ändringar i brickläggningsrutinerna. Detta och annat diskuterades. 
 
 Beslutades att FJ ska skriva en platsannons för att söka en ny kanslichef. Annonsen ska 
 skickas ut till alla medlemmar och presenteras på hemsidan. 
 
§ 4 Resultaträkning och balansräkning t o m 2021-12-31 genomgicks. P g a Covid-19 är det 
 många poster som inte följer budget. Glädjande är att intäkterna för medlemsavgifter 
 överstiger budget. En grov bedömning är att budgeten följs och att det innebär ett 
 underskott på ca 80000 kronor. Detta stora underskott beror huvudsakligen på att 
 verksamhetsåret denna säsong omfattar 14 månader (2021-07-01 – 2022-08-31). 
 
§ 5 Beslutades att Allemansträffen ska genomföras som planerat, dvs med kval och en 

simultan final den 20 mars på tre eller fyra orter. Beslutades att öppna DM-par ska 
genomföras som planerat med kval och final den 24 april. Båda är beroende på utveckligen 
av Covid-19. 

 
§ 6 Under övriga frågor tog TJ upp spel på RealBridge. Detta är ett alternativ/komplement till 

ordinarie verksamhet på klubbarna. Diskuterades om Skånes BF ska arrangera spel på 
RealBridge/BBO. CR och TJ ska undersöka möjligheter att arrangera spel på RealBridge i 
BBOSkånes regi. 

 
§ 7 Beslutades att nästa styrelsemöte hålles digitalt torsdagen den 3 februari, kl 18.00. Nästa 

möte beslutades till torsdgen den 10 mars. Datum för kommande möten kommer att 
fastställas vid nästa möte. Resekostnadsersättningar: JEL 80:-, JG 95:-, JP 335:-, EE 110:-, 
CR 120:-. Därefter avslutade ordföranden mötet klockan 21.50. 

 
 
Justeras:      Malmö den 10 januari 2022 
 
 
______________________    _________________________ 
Jan Eric Larsson, ordförande    Fredrik Jarlvik 


