
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2018-03-19, Halmstad 

 

Närvarande: Stellan Pettersson, Svante Ahlberg, Malin Larsson, Inger Östenson-Träff, Christer Grähs 

och Lennart Nordberg  

 

Frånvarande: Lennart Löfberg, Kenneth Hellström och Henrik Johansson, 

 

§ 27 Mötet öppnades av Svante Ahlberg. 

 

§ 28 Protokollet för mötet den 17 januari behandlades och lades till handlingarna. 

  

§ 29 Ekonomi. 

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

 

§ 30 Informations, rekryterings och utbildningsverksamhet 

HBF kommer att anordna en uppdateringsutbildning för steg II och III kopplat till de nya lagarna. Vår 

förhoppning är att kunna erbjuda 2 tillfällen att välja på, ett tillfälle under våren och ett direkt efter 

sommaren med krav om minst antal deltagare. Inbjudan kommer inom kort, så håll utskick! 

Att man gått uppdateringsutbildning 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.  

 

§ 31 Tävlingsverksamhet 

Vi har ställt in DM-par semifinalerna med anledning av att det var få anmälda. Tävlingen kommer 

därför att avgöras i en final. De som sedan tidigare anmält sig till semifinalen måste nu anmäla sig på 

nytt om det finns intresse att spela. Uppmärksamma era medlemmar på detta! 

 

§ 32 Ungdomsverksamhet (spelare upp till 25 år) 

BK Allians fortsätter sin satsning på att utbilda ungdomar i bridge på Eketångaskolan. 

  

§ 33 Hemsidan HBF 

Allt material är överflyttat från ”bridge i Halland” och finns nu på vår BIT-sida. Sidan kommer att 

finnas kvar ett tag till men sedan stängas ner till förmån för vår BIT-sida. 

 

§ 34 Övriga frågor 

- Hallandsträffen! 

Inbjudan till hallandsträffen till den 15 april 0930-1130 på Vesterhavet i Falkenberg är skickad till 

klubbarna via mail.  Har ni frågor kring sådant som ni vill lyfta från klubbarnas sida till så skicka dem 

till malin.larsson@regionhalland.se så styrelsen hinner förberda sig. 

 

§ 35 Nästa möte blir måndagen den 23 maj klockan 1830 på BK Allians. 

  

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

 

 

Vid protokollet  

 

Malin Larsson   Svante Ahlberg 

Sekreterare   Ordförande 
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