
Protokoll från BDBF styrelsemöte 4 mars 2020, kl. 18.00 – 21.00 

 

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

Florence Fridén, Ulf Halvorsen 

 

1. Föregående mötesprotokoll. Ordföranden har skickat en påminnelse till SBF om att 

OJ och UH skall få behörigheten till samtliga klubbars hemsidor inom BDBF. 

 

2. Ekonomi. Kassören KB redogjorde för det aktuella ekonomiska läget inom distriktet 

och meddelade att läget såg stabilt ut. 

 

 

3. Rapporter och skrivelser.  

• Kontakter av medlemmar: TA har haft några kontakter. 

• Funbridge: På SBF:s hemsida finns all information om denna företeelse. 

Ämnet kommer att lyftas på klubbträffen i Håby.  

• Bridge för skolelever: Florence Fridén och Ingemar Pettersson (Tjörns BK) 

träffade några elever under sportlovet och presenterade materialet ”Mini-

Bridge”. Ett lovvärt initiativ. Om någon annan i distriktet avser att prova 

”Mini-Bridge”, så hjälper Florence gärna till. 

• Klubbesök Vänersborg: TA och HF har träffat VBS styrelse och haft öppna 

diskussioner. 

• Dagligan, i jan/feb: 5 lag från distriktet spelade lagspel under dagtid vid tre 

tillfällen i Vänersborgs BS spellokal. Spelet avslutades med att deltagarna 

gärna ville att Dagligan återkommer i höst. 

• Håby 4 april: Lokalen i Håby är bokad. Styrelsen hoppas på ett stort 

deltagarantal från klubbarna, då det är vid detta tillfälle som allehanda frågor 

skall lyftas och diskussioner skall föras. 

• Anmälningstid/Avanmälning till DM/silvertävlingar: Styrelsen betonar vikten 

av att avanmäla sig till respektive tävling kvällen innan speldag eller senast 

en timme för tävlingsdags. Avanmälan sker till aktuell tävlingsledare. Ett 

utskick kommer att gå ut till alla ordföranden och kontaktpersoner plus en 

nyhetsflash i början av nästa verksamhetsår. 

 

 

 

 

 



 

4. Tävlingsverksamheten 

• Grensekampen 25 april: Beslut: att genomföra gratis busstransfer till och 

från spelplatsen. Exakt tidtabell och vid vilka platser bussen stannar kommer 

att informeras om via hemsidan. 

• DM-lag: Årets upplägg samt framtida upplägg kommer att diskuteras i Håby 4 

april. Styrelsen är öppen för IAF nästa gång när det gäller finalspelet. 

• DM-par: Utvärdering av årets DM partävlingar samt framtida inriktning på 

dessa tävlingar kommer att diskuteras på klubbträffen i Håby 4 april. 

• Rutiner för bild och resultat efter DM/Rally-tävlingar: Beslut: Arbetande TL 

får uppdraget att fotografera vinnarna och lägga upp bilden på hemsidan. 

Hemsidesansvariga får uppdraget att lägga upp resultatlistan samt 

eventuellt skriva några rader om tävlingen. 

• Tävlingsprogram 20/21: TK har tagit fram ett förslag som kommer att föredras 

på klubbträffen. 

• SM-kval på distriktsnivå: Problematiken kommer att belysas på klubbträffen. 

 

5. Stadgar/revideringsförslag: Med tanke på SBF:s förändrade verksamhetsår har BDBF 

gjort vissa uppdateringar av datum så att dessa passar in i det nya verksamhetsåret 

för BDBF. Dessutom föreslår styrelsen en stadgeändring, som kommer att redovisas 

på klubbträffen. 

 

6. Hemsidan BDBF: Några förtydliganden/justeringar kommer att göras på hemsidan 

under rubriken ”Distriktet”.  

 

 

7. Valberedning och styrelse nästa verksamhets år: Diskuterades. 

 

8. Inbjudan/dagordning klubbträffen i Håby 4 april: Detta kommer att läggas ut på 

hemsidan. 

 

 

9. Övriga frågor: Det finns fortfarande gott om platser i bussen till Grensekampen i 

Norge 25 april. Välkomna med era anmälningar på hemsidan. 

 

10. Nästa möte: Onsdag 13 maj, kl. 18.00 – 21.00 

11. Avslutning: Ordföranden tackade styrelsemedlemmarna för mötet och avslutade 

detsamma. 

 

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

Sekr. Ulf Halvorsen   Ordf. Thomas Axenbratt 

 

 



 


