Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2018-05-23, Halmstad
Närvarande: Malin Larsson, Inger Östenson-Träff, Christer Grähs och Lennart Nordberg
Frånvarande: Lennart Löfberg, Stellan Pettersson, Svante Ahlberg, Kenneth Hellström och Henrik
Johansson
§ 37 Mötet öppnades av Christer Grähs.
§ 38 Protokollet för mötet den 19 mars behandlades och lades till handlingarna.
§ 39 Ekonomi.
Lennart redogjorde för utfallet gentemot budgeten. Ekonomin är mycket god. Se bifogad
resultatrapport.
§ 40 Informations, rekryterings och utbildningsverksamhet
HBF kommer att anordna en uppdateringsutbildning för steg II och III kopplat till de nya lagarna. Se
bifogad inbjudan. Observera att det är obligatoriskt med uppdateringsutbildning för att bibehålla
licens. Styrelsen beslutar att stå för kostnaden och dessutom bjuda på lunch.
§ 41 Tävlingsverksamhet
Lennart lyfte att behovet av att vi tydliggör att anmälda par som ej avanmält sig innan tävling kommer
att debiteras för startavgiften. Detta kommer att lyftas på årsmötet.
För lag som är anmälda till seriespel men som inte dyker upp kommer att debiteras för spel eftersom
de är anmälda.
§ 42 Ungdomsverksamhet (spelare upp till 25 år)
Christer G har lyft inom SBF att vi bör bli bättre att registrera även de ungdomar som spelar
skolbridge för att locka dem till att fortsätta. Uppmanar klubbarna att erbjuda skolungdomar
medlemskap.
§ 43 Hemsidan HBF
Inget särskilt att notera.
§ 44 Övriga frågor
- Uppföljning Hallandsträffen
Träffen uppfattas som viktig och en bra input för styrelsen att ta in synpunkter. En punkt som var av
vikt är samarbetet mellan klubbarna. Vi uppmanar klubbarna att hitta bra samarbete och ta vara på
varandras erfarenheter.
- Förberedelse inför årsmötet
Vi gick igenom handlingarna och förbereda mötet. Mötet kommer att äga rum på Vesterhavet,
Falkenberg den 8 september klockan 1000 men vi startar med frukostbuffé.
§ 45 Nästa möte blir måndagen den 22 augusti klockan 1830 på BK Allians.
§ 46 Mötet avslutades och Christer tackade för allas deltagande på mötet.
Vid protokollet
Malin Larsson
Sekreterare

Christer Grähs
Ordförande

