
Protokoll från styrelsemöte BDBF 18 september 2019, kl 18.00 – 

21.00  

Närvarande: Thomas Axenbratt (TA), Henrik Fryklund (HF), Ole Jensen (OJ), Kjell Berg (KB), 

Frank Andersson(FA), Florence Fridén(FF), Ulf Halvorsen (UH)  

• Ordförande hälsar alla välkomna och speciellt Florence F. 

 

      

1. Föregående protokoll och åtgärdslista. 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

2. Ekonomi. 
a) ekonomisk rapport. Inget nytt från kassören. 
b) Reseräkningar. Kassören informerar. Beslutet kvarstår om minst fem mil 

sammanhängande körsträcka för att resebidrag skall betalas ut. 
c) Swish: Ett Swishkonto skapas för BDBF:s tävlingar. Kassören ombesörjer detta. 

 

3. Rapporter och skrivelser. 
a) DTL-träff 12-13 okt. Mikael S. är anmäld och åker till Örebro. 

b) TL-utb. Ole rapporterar. Uppdatering av bridgelagarna plus utbildning av TL 1 

genomfördes. Två dagars TL 1-utbildning är nödvändigt med tanke på 

utbildningens omfattning. 

c) Beslut: Att skicka Ole och Mikael till TL 3 i Örebro i januari 2020. 

 

 

4. Utse TK och ev Au 

Beslut: DTL plus ordföranden bildar TK 

Au: Inget formellt Au. Ordföranden rådgör i speciella frågor med vice ordföranden 

eller relevant styrelsemedlem utifrån ämnets karaktär. 

 

 

5. Information om rutiner och uppgifter i styrelsen 

Ordf. föredrar.  

Styrelseprotokollen skickas till styrelsemedlemmarna samt till revisorerna och läggs ut 

på BDBF:s hemsida, enligt BDBF:s stadgar. 

 

Ansvarsuppgifter: 

T.A   ordförande +TK 

U.H.  sekreterare, Nyhetsbrev, IT/Hemsidan 

H.F.  vice ordf + klubbesök 

O.J.   IT/Hemsidan, Direktrapportering 

K.B   kassör 

F.A.  Grensekampen, DM-lag (Norr), Div.4 (Norr)   

F.F.   inskolning, utbildningsfrågor 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Tävlingsverksamheten 

a) Grensekampen: Se ovan 

b) Hcp-DM: Tävlingen spelas onsdag 13/11 kl.18.30 i Uddevalla BF:s lokaler. 

c) Höstkaramellen: 16 par krävs för respektive tävling, för att arrangemanget 

skall genomföras. 

d) Dagligan, ev priser mm: Jämnt antal lag är nödvändigt. 

e) Tävlingsbestämmelser, revidering: Information av TA. (par, dam , mix, 

veteran spelar under verksamhetsåret direktfinaler). 

f) Anmälningstid till DM: Senast 10 dagar före speldatum i alla discipliner. 

g) Lokal för DM-finaler om många par: Om mer än 28 par anmäls, är Tjörns 

BK:s lokal aktuell som spelplats. Om mer än 40 par anmäls, kan semifinal bli 

aktuellt. 

 

7. Riksstämman 12 okt 

a) •  Valb. förslag till styrelse. Diskuterades. 

b) •  höjning av medlemsavgiften. Diskuterades. 

c) •  verksamhetsåret förskjuts 2 mån. Diskuterades. 

d) •  motioner Styrelsen gick igenom motionerna. 

e) övrigt 

 

8. Inbokning av datum för nästa möte. Onsdag 20/11 kl. 18.00 – 21.00 
 

9. Övriga frågor 
 

Klubbarnas hemsidor. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 
 

10. Avslutning 
Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

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

Sekr.  Ulf Halvorsen   Ordf. Thomas Axenbratt 

  

 

 


