
 

                                  

 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF den 18 maj 2022, Halmstad 
 
Närvarande: Peter Krug, Britt-Marie Warborn, Jan-Inge Troedsson, Bobbo Jovic och 

Marie Ynner 

 

Frånvarande: Jan-Erik Helmersson, Tove Roulund och Kenneth Lindvall 

 

§ 41. Mötet öppnades av ordförande Peter Krug. 

 

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

§ 43. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna.  

§ 44. Ekonomi  

Lennart informerade om det ekonomiska utfallet. Vi ligger bra till gentemot budgeten. Se 

bifogad resultatrapport. 

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

DM-par Open spelades den 23 april på BK Allians i Halmstad och 26 par medverkade.   

Utskick med inbjudningar inför SM-finalerna i Örebro pågår. 

§ 46. Hallandsträffen 

Hallandsträffen genomfördes den 2 april i Falkenbergs bridgelokal. Slutsatsen efter träffen 

blev att bridgeklubbarna i Halland vill att Hallands Bridgeförbunds främsta uppgift även 

fortsättningsvis ska vara att tävlingsverksamheten och utbildningarna i distriktet ska fungera.  

§ 47. Digitalt möte med Micke Melander 

Peter hade den 4 april ett digitalt möte med Micke Melander från Svenska Bridgeförbundet.  

Vid mötet lyftes att Halland har förlorat cirka 350 medlemmar, de flesta så kallade I-

medlemmar (Introduktionsmedlemmar) och att nyrekrytering måste komma igång för att 

vända medlemstrenden. Vidare diskuterades den digitala bridgelärarträffen den 15 maj, vad 

distriktet önskar från förbundet med mera.   

§ 48. Söndagen den 12 juni har Martin Löfgren på Svenska Bridgeförbundet kallat till ett 

digitalt informationsmöte via Teams. Peter kontaktar varje klubbs representanter inför mötet. 

§ 49. Årets Bridgehallänning 

Olika förslag lyftes och diskuterades.  

§ 50. Övriga frågor. 

Årsmötet är lördagen den 1 oktober. Styrelsen diskuterade olika förslag på teman/föreläsare   

för att försöka locka fler medlemmar att medverka vid årsmötet.  
 

§ 51. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 31 augusti kl. 18.30 i BK Albrekts lokal i Varberg. 



 

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

 

 

 

Marie Ynner       Peter Krug  Jan-Inge Troedsson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare  

 

 

 

 

 

 

 

 


