Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2017-08-15, BK Allians Halmstad
Närvarande: Inger Östenson-Träff, Malin Larsson, Christer Grähs och Lennart Nordberg
Frånvarande: Roger Hedsköld, Olle Johansson, Henrik Johansson, Lennart Löfberg, Svante Ahlberg
och Stellan Pettersson
§ 47 Mötet öppnades av Christer Grähs.
§ 48 Protokollet för mötet den 1 juni behandlades och lades till handlingarna.
§ 49 Ekonomi.
Ekonomin är god. Tidigt på verksamhetsåret och inte så mycket ekonomisk aktivitet såhär i början,
medlemsavgifter och startavgifter kommer senare.
§ 50 Informations, rekryterings och utbildningsverksamhet
Inbjudan till utbildningar kommer att gå ut till klubbarna inom kort. En utbildning i etik och lagar med
möjlighet att avlägga prov för Steg I licens som kommer att hållas av Britt-Marie W.
Per S kommer att hålla en kurs kring lagmodullen i Ruter samt Ruter och Spader. Önskemål om att
klubbarna själva kommer med önskemål kring vad de önskar fördjupad kunskap kring.
Vi kommer även bjuda in andra distrikt och hoppas på stort intresse.
§ 51 Tävlingsverksamhet
Inbjudan till DM-lag har gått ut nu. Tävlingen kommer att spela i en grupp och huvudregeln är att man
enbart har en ”längre” resa i länet. Inbjudan till allsvenskan kommer om någon vecka.
§ 52 Ungdomsverksamhet (spelare upp till 25 år)
Styrelsen har via mailbeslut beslutat att stötta juniorkurserna i minibridge under Falkenbergsveckan
samt deltagande i SBF juniorseminarium under festivalen.
§ 53 Hemsidan HBF
Arbetet med att "tanka" över informationen mellan Bridge i Halland och vår egen hemsida kommer att
göras under hösten och sedan finnas tillgänglig på vår BIT-sida.
§ 54 Uppföljning av Hallandsträffen
Dagen uppfattas som viktigt och är en bra mötesform men det räcker att det sträcker sig över en
förmiddag och att vi slopar lunchen.
Utöver vår utbildningshelg så kommer vi anordna en dag för främst tävlingsledare kring de nya
lagarna samt erfarenhetsutbyte. Denna träff kommer att hållas den 17 september, Falkenberg, i
samband med årsmötet och hålls samman av Henrik Johansson och Christer Grähs.
§ 55 Förberedelse till årsmötet
Vi gick igenom handlingarna och dessa kommer att skickas ut till klubbarna inom kort. Årets bridgehallänning utsågs och kommer att presenteras på årsmötet.
Mötet kommer att hållas på Vesterhavet, Falkenberg den 17 september klockan 1000. Utöver årsmötet
så kommer det innehålla information av de nya lagarna som hålls av Henrik Johansson och Christer
Grähs.
§ 56 Övriga frågor:
Styrelsen beslöt att till distriktsstämman skicka Jan Malmström.

Halland bridgeförbund noterar att Dagbridgen i Kungsbacka har upphört som klubb.
§ 57 Nästa möte blir i samband med årsmötet den 17 september i Falkenberg.
§ 58 Mötet avslutades och Christer tackade för allas deltagande på mötet.
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