
                                  

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2020-09-06 (Möte nr 1), Vesterhavet, Falkenberg 

 Närvarande: Per Fåhraeus, Lennart Nordberg, Jan-Inge Troedsson och 

                          Jan-Erik Helmersson. 

Frånvarande: Henrik Johansson, Stellan Pettersson och Jan Malmström 

1.  Per Fåhraeus förklarar mötet öppnat. Jan-Inge Troedsson utses till justeringsman då 

ordföranden i sekreterarens ställe för dagens protokoll. 

2.  Protokollet från föregående möte behandlas och läggs till handlingarna. 

3.  Avslutning av vårens spel 

Styrelsen beslutar att helt ställa in förra säsongens final i Nygammalt. Vad gäller 

avslutningen av sista omgången i vårens Hallandsserier gäller följande: 

Matcherna skall vara avslutade senast tisdagen den 3 november. 

I första hand gäller det att matcherna skall spelas live. I andra hand kan man spela på BBO. 

Om inte något av lagen vill spela kan de komma överens om att resultatet blir 0-0 (IMP) och 

10-10 (VP). I övriga fall kommer det ena laget tvingas att lämna W.O. med de regler som 

följer därav. 

4. Förberedelse inför årsmöte 

Styrelsen beslutar att kalla till årsmöte söndagen den 27 september kl 9.30 på Hotell 

Vesterhavet i Falkenberg. 

Styrelsen godkänner de handlingar som tagits fram inför årsmötet: Verksamhetsberättelse 

för 2019/2020, Ekonomisk redovisning för 2019/2020, Förslag till stadgeändring, 

Tävlingsprogram för 2020/2021, Budget för 2020/2021, Kallelse till årsmöte och Förslag till 

dagordning vid årsmötet. 

Avseenden tävlingsprogrammet vill styrelsen med hänsyn till osäkerheterna vad gäller 

tävlingar med många deltagare skjuta alla DM-finaler till våren 2021. Eftersom 

Hallandsserien och kvalserien för DM-lag enbart omfattar enstaka matcher med vardera åtta 

deltagare föreslår vi att lagspel inleds i november. Vi noterar att Albrekts, Falkenberg och 

Allians har bordskryss som möjliggör spel med reducerad smittorisk. 

För Hallandsserien är vårt förslag att lag som inte startar säsongen 2020/2021 får behålla sin 

plats i respektive division till nästkommande säsong. 



Vi hoppas givetvis att klubbarna kommer igång med spel –Albrekts och Falkenberg är redan i 

gång -  och att de klubbar som brukar ordna silvertävlingar även gör det kommande säsong. 

Men i det program vi skickar ut inför årsmötet saknas förslag på sådana tävlingar. I dialog 

med klubbarna kommer vi godkänna sådana tävlingar utan dröjsmål och vi ser möjligheten 

att om rallytävlingar kommer igång lägga ihop föregående säsong med den nya för att få ett 

tillräckligt antal tävlingar. 

Vi avser inte att försöka genomföra Nygammalt under säsongen 2020/2021. 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor finns att behandla. Nästa möte blir den 27 september, direkt efter 

årsmötet. 
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