
Protokoll från BDBF styrelsemöte 12 juli 2020, kl. 18.00 – 20.00 

Mötet genomfördes utomhus (Coronapandemi) 

 

Närvarande: Thomas Axenbratt, Henrik Fryklund, Kjell Berg, Ole Jensen, Ulf Halvorsen 

Ordföranden hälsade alla välkomna. 

 

1. Föregående mötesprotokoll. Punkt 4 (200607): Diskuterades åter avseende ansvar 

för fotografering i samband med DM-finaler och silvertävlingar. Beslut: Kjell Berg tar 

ansvaret för fotografering i första hand. I den mån KB inte deltar i ovanstående 

tävlingar, utser KB en ”tillfällig fotograf”. Denna person utser han från den aktuella 

startlistan. 

 

2. Ekonomi. KB har sammanställt såväl balansrapport som resultatrapport från 

verksamhetsåret 190701-200630. Båda rapporterna följer kalkyl. 

  

3. Per Magnussons skrivelse. Konstaterades, att BDBF inte ägt frågan överhuvudtaget 

och heller inte hanterat frågan. TK (och inte BDBF) har på begäran av SBF skickat in 

sin åsikt vad gäller val av spelort och därefter har SBF fattat beslut i frågan. Det är 

SBF som hanterar ärenden som placering av spelort gällande Allsvenskan; division 3 

och högre. SBF har avslutat ärendet. TK har hanterat ärendet helt enligt gällande 

rutiner. Beslut: BDBF lägger ärendet till handlingarna. T.A. deltog inte när punkten 

behandlades. 

 

 

  

4. Rapporter och skrivelser.  

• BDBF har fått dispens av SBF att dela ut guldpoäng för säsongens Bohusrally, 

trots att inte stipulerade spelomgångar är genomförda.  

• Hunnebo- Kungshamn har mailat över en informell motion till BDBF. Vi 

inväntar en formell dito, för att sedan lyfta in den till årsmötet i höst. 

 

5. Årsmötet 5 sept.  

Beslut: Årsmötet avbokas den 5 sept. Nytt datum (preliminärt) för årsmötet blir 

lördag 17 oktober. BDBF bjuder in max en person per klubb till årsmötet pga den 

rådande Coronapandemin om smittorisken kvarstår. Är läget gynnsammare 

avseende smittorisken är förstås fler personer per klubb välkomna. Klubbens 

ordförande utser vem från klubben som skall delta på mötet. 



Information skickas till klubbarnas ordförande och kontaktperson som avser nya tider 

för inlämning av motioner mm. 

 

 

 

 

 

 

6. Tävlingsverksamheten.  

a) Tävlingsprogrammet läggs helt på is och kommer att bli reviderat och justerat i 

sin helhet. 

b) Finalavgifter: Kommer att diskuteras vid nästa styrelsemöte. 

c) I dagsläget oklart när tävlingsverksamheten kan starta upp. 

d) BBO-tävlingar i distriktets regi. Styrelsen förordar, att BDBF startar upp lagspel på 

BBO. T.A. kontaktar UBF:s ordförande Anna Järup för att diskutera frågan, för att 

hitta framkomlig väg för BDBF. UBF har i nuläget lagtävlingar fem tillfällen i 

veckan.  

e) Tävlingsregler 20/21. Dessa behöver justeras upp när läget klarnat angående 

tävlingsstart, eventuellt efter nästa styrelsemöte.  

 

7. Årsmötet. Vissa förberedelser behöver göras. T.A och U.H. ansvarar. 

 

8. Övriga frågor. 

 

 

9. Nästa möte: Söndagen 30 augusti kl. 18.00 – 20.00 (digitalt eller fysiskt) 

 

10. Ordföranden tackade för dagens möte. 

 

 

 

…………………………………………………………………..        ………………………………………………………… 

Sekr. Ulf Halvorsen                                                     Ordf. Thomas Axenbratt 

 

 

 

 


