
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2019-06-26, Bokvägen Oskarström  

 

Närvarande: Christer Grähs, Lennart Nordberg, Malin Larsson och Stellan Pettersson  

 

Frånvarande: Henrik Johansson, Micke Melander och Lars Gunnarsson 

 

§ 34 Mötet öppnades av Christer Grähs. 

 

§ 35 Protokollet från mötet den 17 april behandlades och lades till handlingarna. 

  

§ 36 Träff med Martin Löfgren som kandiderar till ordförande Svenska Bridgeförbundet. 

Han presenterade sig kort. Sin bakgrund inom bridgen och sina erfarenheter. Bred erfarenhet kring 

styrelseuppdrag och ledning, inte minst i projekt. 

Han presenterade sina idéer och sina tankar kring vilka förändringar som krävs för att höja bridgens 

status och locka fler.  

 

§ 37 Ekonomi 

Lennart redogjorde för utfallet gentemot budgeten. Vi ligger bra till gentemot budget. Se bifogad 

resultatrapport. Vi har fått besked från Skatteverket att den slutliga skatten för 2018 blev 0 kronor. 

 

§ 38 Planering av årsmötet 

Årsmötet kommer att hållas den 8 september klockan 0930 på Vesterhavet Falkenberg. Vi kommer att 

bjuda in medlemmarna till frukost på Vesterhavet innan mötet. Handlingarna kommer att skickas ut 

till klubbarna i god tid innan mötet. Vi gick igenom handlingarna och påbörjade att förbereda dem och 

delade ut ansvaret inom styrelsen. 

 

§ 39 Årets bridgehallänning 

Årets bridgehallänning diskuterades och kommer att presenteras på årsmötet. 

 

§ 40 Övriga frågor 

- Till Riksstämman i oktober kommer Henrik Johansson att tillfrågas att representera Halland. 

- Motion till Sveriges Bridgeförbund: Damspelare vill också spela Chairmans. Motionen är 

inkommen från BK Albrekts och rör planeringen kring SM-dam och Chairmans Cup. Dessa 

krockar i planeringen som den ligger nu vilket de anser olyckligt och inte möjliggör spel i båda 

tävlingar. Vårt yttrande från Hallands bridgeförbund är att vi är positiva till motionen och att den 

bör bifallas och att organisations och tävlingskommittén får i uppdrag att lösa detta på bästa sätt. 

Halland är därmed beredda att öppna för möjligheten att SM-finaler kan gå parallellt. 

 

§ 41 Nästa möte är söndagen den 8 september efter årsmötet. 

  

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

 

Vid protokollet  

 

 

Malin Larsson   Christer Grähs 

Sekreterare   Ordförande 


