
Protokoll från BDBF styrelsemöte 15 jan. 2020, kl. 18-21 

Närvarande: Thomas Axenbratt, Henrik Fryklund, Kjell Berg, Ole Jensen, Frank Andersson, 

Florence Fridén, Ulf Halvorsen 

Ordföranden tog tillfället i akt att gratulera en nybakad TL 3. Det är Ole Jensen som klarat 

den svåra examinationen och blivit tävlingsledare, nivå 3. 

 

 

1. Föregående protokoll. Från punkt 9: T.A. skriver ett förslag på 

förändringar/justeringar av BDBF:s stadgar. Han mailar sedan ut detta till övriga 

ledamöter som får komma med synpunkter. Vid nästa styrelsemöte sker ett 

godkännande, som innebär att stadgeändringarna föreslås tas upp på årsmötet i höst 

för beslut. 

2. Ekonomi. Kassören rapporterar att läget är OK. 

3. Rapporter och skrivelser.  

• Brev SBF, Mixlandslaget. BDBF har skickat in sitt svar på förfrågan från SBF 

dvs att ingen retroaktivitet bör utgå till mixlandslaget. 

• Klubbesök. Kommer att genomföras under våren -20. 

• Valberedning. Enligt beslut från årsmötet utgörs BDBF:s valberedning av en 

representant/klubb från de tre största klubbarna i distriktet, vilket innebär 

Uddevalla, Ljungskile och Hunnebostrand-Kungshamn. Uddevalla 

representeras av Håkan Nystrand och Ljungskile av Harald Holmqvist. 

Hunnebostrand-Kungshamn har ännu inte svarat. 

• Kallelse Distriktsträff 7-8 nov. Kallelse har gått ut från SBF. BDBF avser att 

skicka två representanter till Örebro. 

4. Simultan, vår/höstsilver. Beslutades, att ingen separat sammanställning behövs nu 

när ”Kalendern” ger en så fin service för bl a dessa tävlingar. 

5. Tävlingsverksamheten. 

• Div. 4: Färdigspelad. Distriktet har fått tre lag från 4:an upp till Div. 3. 

• Dagligan/Vinter. Genomförs med 5 lag under tre speltillfällen. 

• Höstkaramellen hösten 2020. Utvärdering gjord från 2019. Evenemanget 

återkommer 2-4 oktober 2020. 

• Grensekampen. Tävlingen går av stapeln 25 april i Greåker, Norge. Distriktet 

jobbar på att försöka ordna en gemensam buss som tar de tävlande till 

spelorten i Norge. Inom en ganska snar framtid kommer mer information i 

ämnet. 

• Dam-DM. Spelas i Uddevalla lördag 25/1 med 13 startande par. 

• DM-lag. Kvalspelet pågår som bäst. 

 

6. Klubbars hemsidor + hjälpbehov. T.A kontaktar SBF för att ge Ole och Ulf access till 

att vara behjälpliga med klubbarnas hemsidor 



 

7. Uppdatera stadgar. Se under punkt 1. 

 

 

8. Styrelsefoto. På distriktets hemsida finns nu foton av styrelsemedlemmarna i form av 

ett bildspel. Detta ligger under ”Distriktet” / ”Styrelse”. 

 

9. Hemsidan BDBF. Beslutades att göra vissa justeringar på hemsidan. 

Styrelsemedlemmarna gick igenom hela BDBF:s olika menyer och kom fram till att 

vissa förändringar behövde utföras, för att skapa större tydlighet och att göra 

hemsidan mindre snårig. 

 

 

10. Övriga frågor. Tjörn/Orust kommer att under februarilovet att genomföra 

bridgekurser för elever på några av skolorna på öarna. Skall ses som ett försök. 

Styrelsen anser, att detta är ett berömvärt initiativ. 

 

11. Nästa möte. Onsdag 4 mars kl. 18-21. 

 

 

12. Avslutning. T.A. tackade ledamöterna för ett bra möte.  

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 

Sekr. Ulf Halvorsen   Ordf. Thomas Axenbratt 


