
Protokoll från BDBF styrelsemöte 7 juni 2020, kl. 19.00-20.00 

Mötet genomfördes digitalt via Skype 

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

Florence Fridén, Ulf Halvorsen 

Ordföranden (T.A.) hälsade alla välkomna till det historiskt första digitala styrelsemötet för 

BDBF. 

1. Föregående mötesprotokoll.  

4. Tävlingsverksamheten: Distriktsstyrelsen tar upp frågan på nästa styrelsemöte, 

för att se över rutinerna om vem som ansvarar för fotografering vid DM och 

silvertävlingar.  

       2.   Ekonomi 

             a) Nuläge: Kassören rapporterar om lugnt läge 

             b) Bokslut 19/20: Preliminär resultaträkning utskickad av kassören, som visar på ett  

                  litet minus. 

             c) Klubbidraget till klubbarna i samband med Coronapandemin har delats ut. 

        3.  Rapporter och skrivelser 

             a) Fråga från Hunnebo-Kungshamn. Svar har skickats av T.A. 

             b) Sommarbridge. Samtliga klubbar inom distriktet har ställt in from midsommar. 

             c) Nättävlingar. Uddevalla BF genomför olika upplägg av lagbridge på BBO. Se UBF:s  

                  hemsida.                  

                 Vänersborgs BS genomför en intern lagserie på BBO. Se VBS:s hemsida 

                 Upphärads BK har startat upp parspel på BBO, som spelas på tisdagar. Se UBK:s  

                 hemsida. 

             d) Hemsidan BDBF: Ulf/Ole redovisar arbetet. Klubbarnas hemsidor har reviderats  

                  och strukturerats utifrån ett likvärdighetsperspektiv.   

          4.    Årsmöte 5 september/Klubbkonferens? 

                  Styrelsen gör bedömningen att det är mycket sannolikt att senarelägga mötena.          

                  Inget nytt datum fastställs i nuläget.  

          5.  Uppföljning av möte med Martin Löfgren och hans bisittare. Styrelsen behöver     

utse ansvariga inom distriktet för följande ansvarsområden: Rekrytering, Juniorverksamhet, 

Veteran, Utbildningsfrågor/bridgelärare 



                Florence ställer upp och kan bl a vara en sammanhållande länk inom distriktet samt  

                vara kontaktperson gentemot Mats Engman på SBF. Resurspersoner inom distriktet  

                men utanför BDBF:s styrelse kan komma i fråga för uppdragen, men en ansvarig  

                från styrelsen måste ”hålla i trådarna”.  

- Projekt ”Rekryteringskedjan”. Ordföranden hänvisar alla styrelsemedlemmar att 

ta del av informationen på BDBF:s hemsida 

http://www.svenskbridge.se/rekrytering 

Här måste klubbarna ta ett stort ansvar. Hur kan klubbarna inom BDBF samverka  

i projektet? Frågan diskuteras på nästa styrelsemöte. 

 

- Distriktsträffen hösten 2020. SBF efterlyser förslag på teman till träffen. 

 

- Utbildningsbehov.  

Bridgelärarutbildning 

Ruterutbildning 

Klubbledarutbildning 

Bridgemateutbildning 

 

- Uppstart efter pandemin. BDBF efterlyser några generella rekommendationer 

från SBF. Många frågetecken ännu för när ordinarie spel kommer igång. 

 

6. Övriga frågor 

 

7. Nästa möte. Ordföranden kallar i mitten av juli till nytt digitalt styrelsemöte. 

Datum ej fastställt. 

 

8. Ordföranden tackar alla för dagens digitala möte och avslutade detsamma. 

 

              

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

  Sekr. Ulf Halvorsen                                                     Ordf. Thomas Axenbratt 
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