
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2018-01-17, BK Allians Halmstad 

 

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

Nordberg  

 

Frånvarande: Lennart Löfberg, Svante Ahlberg, Kenneth Hellström och Henrik Johansson, 

 

§ 18 Mötet öppnades av Christer Grähs. 

 

§ 19 Protokollet för mötet den 25 oktober behandlades och lades till handlingarna. 

  

§ 20 Ekonomi. 

Lennart redogjorde för utfallet gentemot budgeten. Ekonomin är god. Se bifogad resultatrapport. 

 

§ 21 Informations, rekryterings och utbildningsverksamhet 

Under mars/april kommer det att anordnas en uppdateringsutbildning för steg II och III kopplat till de 

nya lagarna. Detta kommer att vara ett krav för att behålla sin licens, så samtliga tävlingsledare med 

steg II och steg III-licens måste delta. Även andra tävlingsledare kommer att välkomnas till tillfället. 

Inbjudan kommer inom kort, så håll utskick. Vi kommer även att bjuda in närliggande län. De får delta 

till en kostnad á 200 kronor per deltagare. 

 

Vi planerar hallandsträffen till den 15 april 0930-1130 på Vesterhavet i Falkenberg. Maila gärna in 

frågor kring sådant som ni vill lyfta från klubbarnas sida till malin.larsson@regionhalland.se  

 

§ 22 Tävlingsverksamhet 

Inbjudan till de sista DM-tävlingarna har nu gått ut. Bra deltagande. Tävlingsledarutbildningen som 

SBF anordnade i helgen på nationell nivå hade två deltagare från Halland. Jan-Inge Troedsson och 

Britt-Marie Warnborn. Styrelsen har tidigare via mail fattat beslut att betala deras kostnader för 

deltagandet. 

 

§ 23 Ungdomsverksamhet (spelare upp till 25 år) 

Under helgens juniorledarseminarium som anordnades av SBF var flera representanter från halländska 

klubbar närvarande. Kul!  

  

§ 24 Hemsidan HBF 

Vi diskuterade hur vi vill marknadsföra oss på webben. Vi är nöjda med vår BIT-sida och beslutar att 

stänga ner ”bridge i Halland” och i samband med detta flytta över informationen om årets 

bridgehallänningar samt vissa tävlingsresultat från DM-tävlingar.  

 

§ 25 Nästa möte blir måndagen den 19 mars klockan 1830 på Allians BK. 

  

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

 

 

Vid protokollet  

 

Malin Larsson   Christer Grähs 

Sekreterare   Ordförande 
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