
                                  

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF den 16 februari 2022, Halmstad 
 
Närvarande: Peter Krug, Britt-Marie Warborn, Jan-Inge Troedsson, Bobbo Jovic, 

Tove Roulund, Jan-Erik Helmersson och Marie Ynner 

 

Frånvarande: Lennart Nordberg, Kenneth Lindvall 

 

§ 20. Mötet öppnades av ordförande Peter Krug. 

 

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

§ 22. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna.  

§ 23. Ekonomi  

Inför dagens möte har Lennart genom utskick till styrelsemedlemmarna, informerat om det 

ekonomiska utfallet. Vi ligger bra till gentemot budgeten. Se bifogad resultatrapport. 

§ 24. Tävlingsverksamhet 

Jan-Inge informerade om situationen i distriktet. 

Finalen i DM-lag den 5–6 mars, kommer att spelas i Varberg, då en majoritet av spelarna 

kommer från den norra delen av länet. Britt-Marie kommer att vara tävlingsledare. 

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.  

Jan-Inge har korrigerat tävlingsbestämmelserna när det gäller Hallandsserien. De mest 

betydande förändringarna är att lagen får ha maximalt 6 spelare, varav 50 % ska ha 

representationstillhörighet i Halland samt att kraven har uppdaterats för vad som ska 

rapporteras i samband med tävlingarna. Tävlingsbestämmelserna publiceras på hemsidan och 

kommer även att skickas ut senare i år i samband med anmälan till ny säsong av 

Hallandsserien.  

Styrelsen kommer att läsa igenom de uppdaterade bestämmelserna för Hallandsserien inför 

nästa möte och återkommer med synpunkter.  

Finalen i Nygammalt flyttas till den 9 april. 

Nybörjarträffen för år 2022 ska spelas någon gång under perioden den 1 april till och med den 

31 maj. 

§ 25. Senioransvarig 

Bengt Ove Olofsson, Harplinge BK, har utsetts till att vara senioransvarig i Halland.  

Planeringen är att varje klubb i Halland ska utse en medlem som är senioransvarig. 



 

§ 26. Hallandsträffen  

Hallandsträffen kommer genomföras lördagen den 2 april, från kl. 10.00 till ca 13.00. Peter 

kommer att kontakta ordföranden i BK Falkenberg, för att undersöka möjligheten att ha 

träffen i deras klubblokal. Huvudtemat vid träffen är diskutera vad styrelsen i Hallands 

Bridgeförbund kan göra för de olika klubbarna i Halland. Styrelsen vill veta vad varje enskild 

klubb har för behov av Hallands Bridgeförbund när det gäller rekrytering, utbildning, 

seniorverksamhet med mera, för att bridgen i Halland ska kunna utvecklas. Vid 

Hallandsträffen kommer även förslag till tävlingsprogram för år 22/23 att presenteras och 

behovet av en Ruterutbildning att diskuteras.  

§ 27. Övriga frågor  

Inga övriga frågor lyftes.  

§ 28. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 22 mars kl. 18.15 i BK Albrekts lokaler i Varberg. 

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

 

 

Marie Ynner       Peter Krug  Jan-Inge Troedsson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare  

 

 

 

 

 

 

 

 


