
                                  

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF den 8 december 2021, Varberg 
 
Närvarande: Peter Krug, Britt-Marie Warborn, Jan-Inge Troedsson, Bobbo Jovic 

Lennart Nordberg, Tove Roulund och Marie Ynner 

 

Frånvarande: Jan-Erik Helmersson och Kenneth Lindvall 

 

§ 8. Mötet öppnades av ordförande Peter Krug. 

 

§ 9. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Jan-Inge Troedsson. 

§ 10. Föregående mötesprotokoll behandlades. Lennart lyfte frågan angående den 

uppdatering/uppfräschning för tävlingsledare som BK Allians ordförande skulle bjuda in till.  

Den uppdatering som utlovats ersätts av en tävlingsledarutbildning steg 1 den 15 och 16 

januari i Varberg och beroende på efterfrågan, eventuellt även den 29 och 30 januari i 

Halmstad. Det bör inte var för många deltagare vid varje tillfälle, för att skapa utrymme för 

dialog och diskussion. Britt-Marie håller i utbildningen. 

Mötesprotokollet lades härefter till handlingarna.  

§ 11. Ekonomi  

Lennart redogjorde för utfallet gentemot budgeten. Vi ligger bra till gentemot budget. Se 

bifogad resultatrapport. 

Vid genomgång av budgeten beslutade styrelsen att höja SM-kostnaden till 15 000 kronor, 

då förhoppningen är att Bridgefestivalen kan genomföras i Örebro år 2022.  

 

Styrelsen beslutade att Magnus Göranssons juniorfond ska ersättas av Jannes fond. 

§ 12. Jan-Inge informerade om situationen i distriktet.  

DM-Par Mixed spelades den 4 december på Hökagården i Laholm och 21 par medverkade. 

DM-par är planerad till lördagen den 23 april på BK Allians i Halmstad. Jan-Inge skulle varit 

tävlingsledare, men har fått förhinder. Jan-Inge ansvarar för att antingen tillfråga en annan 

tävlingsledare alternativt byta dag för tävlingen. 

Flera DM- matcher där sista speldag var den 1 december, är uppskjutna av olika anledningar. 

§ 13. Britt-Marie och Bobbo rapporterade från Riksstämman i Örebro som genomfördes den 

20 och 21 november. På lördagen genomfördes årsmötesförhandlingarna och därefter var det 

gruppdiskussioner i olika workshops, som fortsatte under söndagen.  Se bifogad 

sammanställning av workshops på stämman.  



Styrelsen diskuterade flera olika förslag utifrån sammanställningen från stämman, bland annat 

ska en pensionärsansvarig medlem utses. Styrelsen kommer framöver att arbeta vidare med 

olika förslag för att få fler att både hjälpa till och spela på våra klubbar. 

§ 14. Det finns klubbar som inte har någon verksamhet som kommer att tas bort från Hallands 

Bridgeförbunds hemsida, Onsala BS och Dagbridgen Kungsbacka. 

§ 15. Styrelsen kommer under våren att se över tävlingsbestämmelserna när det gäller 

Hallandsserien. Styrelsen beslutade vid dagens möte att lagen får ha maximalt 6 spelare varav 

50 % ska ha representationstillhörighet i Halland. Jan-Inge ansvarar för att korrekt 

information framgår av bestämmelserna.  

§ 16. Hallandsserien trainee kan vara ett alternativ för att få spelare att börja spela lagspel 

samt ta steget att möta spelare från andra klubbar än den ordinarie. Styrelseledamöterna 

kommer att ta frågan vidare till klubbnivå och diskussionen kommer sedan att återupptas 

under våren i styrelsen. 

§ 17. Covid-läget diskuterades och styrelsen bevakar situationen kring smittspridningen i 

samhället. Britt-Marie framförde att Albrekts har för avsikt att införa Covidpass. Styrelsen gör 

bedömningen att klubbarna själva får besluta om vilka åtgärder de vill vidta. 

§ 18. Nästa möte är onsdagen den 16 februari kl. 18.15 på BK Allians i Halmstad.  

§ 19. Mötet avslutades och Peter tackade för allas deltagande på mötet.  

 

Vid protokollet 

 

Marie Ynner       Peter Krug  Jan-Inge Troedsson 

 

Sekreterare   Ordförande  Justerare  

 

 

 

 

 

 

 

 


