
Protokoll från styrelsemöte BDBF 20 november 2019, kl. 18.00 – 21.00 

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

Ulf Halvorsen, Mikael Skön DTL (gällande punkterna 4 och 5). Ej närvarande: Florence Fridén. 

1. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

2. Ekonomi: Några inbetalningar släpar men annars är allt OK. 

3. Rapporter och skrivelser: 

• Träff med Vänersborgs BS: T.A. och H.F. kommer att besöka klubben i januari 

2020 

• Upphärads silver: Helt OK tävling, där 27 startande par kom till start. 

• Upphärads dagbridge: Sedan månadsskiftet september/oktober har klubben 

startat upp dagbridge på Strömkarlsgården i Trollhättan. Spelar tisdagar kl. 

12.30. 

• Riksmötet: Rapport från riksmötet i Örebro finns på SBF:s hemsida. BDBF 

hade genom ordföranden skickat in en motion som bifölls av riksmötet. Den 

kommer nu att beredas vidare i form av en utredning, som sedan skall ligga 

till grund för beslut på nästa riksstämma. 

• Valberedning: På BDBF:s senaste årsmöte beslutades, att de tre största 

klubbarna inom BDBF (Uddevalla, Ljungskile och Hunnebo/Kungshamn) skulle 

utse varsin representant som därmed ingår BDBF:s valberedning. Anmälan av 

representant sker före jul till Anna Järup UBF, som är sammankallande. U.H. 

skickar en påminnelse/förfrågan till Anna Järup för en avstämning i ärendet. 

4. DTL informerar om nya regler för mästarpoängsutdelning. All information ligger på 

SBF:s hemsida. En förändring blir, att vid bronstävlingar i par kommer framöver 25% 

att få bronspoäng, jämfört med 33% idag. I lagspel sker inga förändringar av 

mästarpoängsutdelningarna. 

5. Tävlingsverksamheten 

• HCP-DM: Beslutades, att pga för få anmälningar under ett flertal år kommer 

tävlingen att läggas på is. 

• Div. 4: Rullar på enligt plan 

• Höstkaramellen 2020: På klubbkonferensen i april 2020 behöver både 

upplägget och marknadsföringen diskuteras inför nästa höst. Hans Johansson 

måste bjudas in till konferensen. En efterforskning hos granndistrikten är 

nödvändig, för att därigenom få upp deltagarantalet.   

• Grensekampen: T.A. har kontakt med Norge. Speldag blir lördag 25/4-2020. 

Plats: Greåker, Norge. Diskuterades om gemensam buss från distriktet är ett 

alternativ till privatbilar. Ole kollar kostnader för buss + chaufför och 

återkommer till nästa möte med prisuppgifter. I januari/februari planeras för 

ett massutskick, för att därigenom marknadsföra tävlingen. Fler svenska par 

eftersträvas till nästa års tävling. 

• Mix-DM: Finalen spelas 191123 med 15 startande par. 

• DM Lag: Indelningen i geografiska kvalgrupper är klar och kvalspelet pågår 

under perioden 191126-200208. Se hemsidan för ytterligare information. 



• Veteran DM: Diskuterades att i nuläget endast 8 par är anmälda. Tävlingen 

kommer att utvärderas på klubbkonferensen i april 2020. 

• Dagligan, priser höst: Priserna kommer att delas ut i samband med DM-

finalen i lag. Vinnarlaget får 800 kr och tvåan 400 kr. 

• Dagligan, ev ny i jan/feb: Beslutades att genomföra en ny ”Dagligan” efter 

nyår. Kravet är att minst 6 lag anmäler sig till tävlingen. Tävlingsort blir 

Vänersborg eller Uddevalla. Om minst 8 lag anmäler sig, kommer tävlingen 

att genomföras i två grupper. Inbjudan kommer att gå ut på hemsidan före 

jul. 

6. Klubbars hemsidor + hjälpbehov: Översynen av klubbarnas hemsidor behöver göras 

och klubbarna bör kontaktas av styrelsen under våren-20. 

7. Policy TL-utbildning: Beslutades att styrelsen antar den skrivna policyn. BDBF 

ansvarar och håller i utbildning av TL 1 och TL 2 varje år. 

8. Fotografering av styrelsen: Genomfördes 

9. Uppdatera stadgar: Beslutades att uppdatera BDBF:s stadgar för en harmonisering 

till SBF:s reviderade stadgar efter riksmötet. Ledamöterna fick i uppdrag att till nästa 

möte läsa igenom BDBF:s nuvarande stadgar. På nästa möte diskuteras 

uppdateringen.  

10. Klubbars VB/årsmötesprotokoll: Styrelsen uppskattade inskicken från klubbarna. 

11. Övriga frågor: ------------------------ 

12. Nästa möte: Onsdag 15/1 2020 kl. 18.00 – 21.00 

13. Avslutning. Ordföranden tackade ledamöterna och avslutade mötet. 

 

 

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

Sekr. Ulf Halvorsen                                                                Ordf. Thomas Axenbratt 

 


