Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2016-11-02, Vesterhavsskolan, Falkenberg
Närvarande: Inger Östenson-Träff, Malin Larsson, Christer Grähs, Svante Ahlberg och Stellan
Pettersson
Frånvarande: Roger Hedsköld, Lennart Löfberg, Olle Johansson, Henrik Johansson och Lennart
Norberg
§ 8 Mötet öppnades av Svante Ahlberg.
§ 9 Protokollet för mötet den 31 augusti och den 25 september behandlades och lades till
handlingarna.
§ 10 Ekonomi.
Ekonomin är god. Vi ligger plus gentemot budget.
§ 11 Informations, rekryterings och utbildningsverksamhet
Kursverksamheten löper på. Fortsättningskurs i bridgemate, 14 deltagare och steg II med tre deltagare.
Sedan så kommer det att genomföras en steg 1 kurs i november, se bilaga. Finns platser kvar. När alla
kurser är genomförda så får vi utvärdera och sedan tillsammans med klubbarna planera för nästa års
utbildningsaktiviteter.
§ 12 Tävlingsverksamhet
Hallandsserien är nu klar för att börja spelas. Lag har anmält sig sent vilket försvårat planeringen. En
uppmaning till klubbarna är att förbereda detta bättre till kommande säsong och tidigt anmäla sig.
Under Hallandsträffen kommer vi diskutera med klubbarna hur vi kan utveckla och väcka intresse för
denna serie.
DM-damer har genomförts. Fler deltagare än brukligt, kul! DM-mix kommer att spelas den 26
november.
NyGammalts första omgång fick ställas in på grund av miss i planeringen av HBF, och nu får
tävlingen spelas på fyra omgångar. Vi får ta med oss detta i det vidare styrelsearbetet och förbättra till
nästkommande säsong.
Allians silver Rally 1 kommer att spelas på lördag, 5 november. Få anmälda par och viktigt att
uppmanna arrangerande klubbar att marknadsföra sina tävlingar.
Vi ser att planeringen mellan lokala och regionala tävlingar till viss del krockar under oktober och
november och att detta blir väldigt spelintensiva månader. Detta bör också lyftas för dialog vid
Hallandsträffen för att få många spelare.
§ 13 Ungdomsverksamhet (spelare upp till 25 år)
Inbjudan kring SBF satsning ”juniorlådan” har gått ut till klubbarna. Albrekts BK har anmält sitt
intresse direkt till förbundet. Det pågår satsningar i Varberg, Falkenberg och Frillesås kring
juniorarbete.
§ 14 Hemsidan HBF
Stellan har gjort ett stort arbete med att uppdatera hemsidan, www.svenskbridge.se/hallands-bf
Vår intension är att inom närtid kunna avveckla spader. Henrik och Stellan får i uppdrag att utreda vad
som krävs för att kunna stänga Spader.
§ 15 Övriga frågor
Inger Östenson blir utbildningsansvarig i styrelsen. Rollen som materialförvaltare utgår då vi inte äger
något material. Övriga styrelseuppdrag kommer på nästa möte.

§ 16 Nästa möte är måndagen den 9 januari klockan 1830, BK Allians. Inger ansvarar.
§ 17 Mötet avslutades och Svante tackade för allas deltagande på mötet.
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