
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2017-06-01, BK Albrekts Varberg 

 

Närvarande: Inger Östenson-Träff, Malin Larsson, Christer Grähs, Lennart Löfberg och Lennart 

Nordberg,  

 

Frånvarande: Roger Hedsköld, Olle Johansson, Henrik Johansson, Svante Ahlberg och Stellan 

Pettersson 

 

§ 37 Mötet öppnades av Christer Grähs. 

 

§ 38 Protokollet för mötet den 2 november behandlades och lades till handlingarna. 

  

§ 39 Ekonomi. 

Ekonomin är god. Vi ligger plus gentemot budget. SBF har ännu inte dragit avgifterna för DM-

lagavgifterna kommer att påverka resultatet något.  

Vi gick igenom och korrigerade förslaget till budget verksamhetsåret 2017/2018. 

Beslöt kring fördelningen av arvodena till styresledamöterna. Vi beslöt att fördela enligt denna 

princip: Ordinarie ledamöter får 1 200 kronor per verksamhetår och suppleanterna för 500 kronor. För 

att kvalificeras för att få arvodena så ska man haft 50 procentig närvaro. Ej utbetalda arvoden kommer 

att skänkas till Magnus Göranssons minnesfond.  

 

§ 40 Informations, rekryterings och utbildningsverksamhet 

Från Hallandsträffen framkom följande synpunkter och önskemål: 

Utbildningsbehov 

”Klubbarna lyfte behov av att utbilda inom; ruter inklusive bridgemate – både på grund- och 

fortsättningsnivå. Steg I och Steg II utbildningar. Förra året höll vi Steg II så för kommande säsongen 

satsar vi på utbildning för högst Steg I. 

Britt-Marie lyfte idén om alla vana bridgespelare bör ha gått Steg I för att höja nivån på spelet. Ett 

alternativ skulle kunna vara att köra en dag med lagar och etik för alla intresserade spelare. Sedan kan 

vi komplettera med Steg I med licens. Kan vara smart att efter utbildningen lägga upp en tävling för 

att praktisera det man nu lärt sig.” 

 

Vi beslöt att den7-8 oktober blir en halländsk utbildningshelg. Den planeras till BK Albrekts Varberg. 

Vi kommer att tillfråga Britt-Marie W om att hålla Steg I och etik/lag-utbildning den ena dagen och 

frågan Per Sintorn om att hålla en utbildning i ruter/bridgemate andra dagen. Inger håller samman och 

inbjudan kommer till klubbarna i augusti. 

 

§ 41 Tävlingsverksamhet 

Medaljerna är beställda.  Vi kommer ta hänsyn till de inkomna synpunkterna från Hallandsträffen och 

utveckla spelet utifrån dessa. Detta innebär att vissa tävlingar kommer att förändras något. 

Vi har kontaktats av Smålandsstenar bridgeklubb, som vill spela Hallandsserien eftersom de har så 

långa resor i sitt eget distrikt. Detta ser vi bara som kul. 

 

§ 42 Ungdomsverksamhet (spelare upp till 25 år) 

BK Albrekts har lyft frågan om att HBF bör arrangera en träff för junioransvariga i klubbarna. Vi ser 

det som ett bra initiativ men uppmanar klubben att själva bjuda in till detta och att vi självklart kan 

bistå med ekonomiska medel till arrangemanget. 

  

§ 43 Hemsidan HBF 

Arbetet med att "tanka" över informationen mellan Bridge i Halland och vår egen hemsida kommer att 

startas upp inom kort. 



 

§ 44 Uppföljning av Hallandsträffen 

Dagen uppfattas som viktigt och är en bra mötesform men det räcker att det sträcker sig över en 

förmiddag och att vi slopar lunchen.  

Utöver vår utbildningshelg så kommer vi anordna en dag för främst tävlingsledare kring de nya 

lagarna samt erfarenhetsutbyte. Denna träff kommer att hållas den 17 september, Falkenberg, i 

samband med årsmötet och hålls samman av Henrik Johansson och Christer Grähs. 

 

§ 45 Förberedelse till årsmötet 

Vi gick igenom handlingarna och utsåg ansvariga för respektive dokument. Mötet kommer att hållas i 

Falkenberg den 17 september klockan 1000. 

 

§ 45 Nästa möte är måndagen den 15 augusti klockan 1830, BK Albrekts, Halmstad. Inger ansvarar. 

  

§ 46 Mötet avslutades och Christer tackade för allas deltagande på mötet. 

 

 

Vid protokollet  

 

Malin Larsson   Christer Grähs 

 

Sekreterare   Ordförande 


