
                                  

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2020-06-26 (Möte nr 4), Bokvägen 4 i Oskarström. 

 Närvarande:  Per Fåhraeus, Lennart Nordberg, Stellan Pettersson, Jan-Inge Troedsson, 

                          Jan-Erik Helmersson och Jan Malmström. 

Frånvarande: Henrik Johansson. 

1.  Per Fåhraeus förklarar mötet öppnat. 

2.  Protokollet från föregående möte behandlas och läggs till handlingarna. 

3a.  Förberedelser inför årsmöte 2020. 

     Vi gör en genomgång av verksamhetsberättelsen som Per författat för verksamhets- 

     året 2019/2020. Denna skall kompletteras med ekonomisk information när Lennart är  

     klar med bokslutet per 2020-06-30.   

 3b. Ekonomi. 

     Lennart redogör för det ekonomiska läget. S:a tillgångar är i skrivande stund 263.047 kr.                     

     Årets resultat är + 22.567 kr. 

     Fulla styrelsearvoden har inte betalats ut så 4.200 kr kommer att sättas in på Magnus 

     Göranssons fond.  

     Lennart gör en ny budget för kommande verksamhetsår vilken är planerad att förlängas  

     med två månader och blir alltså juli 2020 – augusti 2021. Detta för att följa Svenska 

     Bridgeförbundet som ändrat verksamhetsåret till sept – aug.     

     Årsmöte kommer således i fortsättningen att avhandlas i oktober månad för det nya     

     verksamhetsåret. 

     Årsmöte för innevarande verksamhetsår är planerat till den 6 sept.   

     Beslut att startavgiften för DM-lagfinalen i fortsättningen inte kommer att faktureras    

     resp. klubb utan kommer att tas upp direkt av tävlingsledaren i samband med tävlingen.     

      

3c. Stadgeändring. 

     I och med att verksamhetsåret ändras måste det ske en ändring i HBF:s stadgar. 

      

      Föreslagna stadgeändringar: 

      § 5: Medlemsavgifter  

     HBF:s verksamhetsår är detsamma som SBF:s och omfattar tiden  1 sept – 31 aug  

    nästkommande år. 

     Medlem som ansluts under tiden 16/6 – 31/8 betalar full avgift som gäller för medlemskap           

under kommande verksamhetsår. Denna medlemsavgift gäller då även för perioden 16/6 -              

31/8 det år avgiften betalas. 



 

      § 6: Styrelse o förvaltning 

     HBF:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 20 sept nästkommande 

     verksamhetsår. 

     § 8: Revision        

     Senast 10 dagar före årsmötet skall revisorerna av skriftlig berättelse över sin granskning 

     till styrelsen och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

     § 10: Årsmöte 

      Ordinarie årsmöte hålls varje år under oktober månad på tid och plats enligt styrelsens     

      beslut.    

      Motion till ordinarie årsmöte skall ha inkommit till HBF senast den 31 augusti.       

     Förening har en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar enligt senaste medlems- 

      redovisning. 

      Dagordning: 

      11. Budget för verksamhetsåret och information om verksamhetsplan. 

 

 3d. Tävlings- och aktivitetsprogram. 

        Vi går igenom förslaget kommande Tävlings- och Aktivitetsprogram som nu skall kompletteras 

        med två månader för 2021 (juli-aug).  

        Rådande pandemisituation gör att vi avvaktar med kompletteringar till nästa styrelsemöte 

        i augusti.  

 

              

4.  Övrigt. 

     Hemsidan/info. 

     Händer inte så mycket just nu p.g.a. pågående pandemi. 

 

     Utbildning. 

     Händer inte så mycket här heller av samma anledning som ovan. Dock tycker vi att fler 

     bör utbildas i speciellt Steg-2 (leda silvertävlingar). Även bridgelärarutbildning kommer på    

     tal då det är stort behov av att förnya/utöka spelarantalet i distriktet. Micke Melander är 

     en kandidat till att agera lärare. 

      

     Rekrytering. 

     Diskuteras förslag hur vi kan rekrytera nya spelare i olika åldersklasser. P.g.a. pandemin 

     är risken att klubbar kan ”förlora” spelare som inte återvänder till spelborden när så 

     kommer att tillåtas (tappat intresse, spelförmåga mm). 

 

    Ungdomsfrågor. 

     Jan berättar att några juniorer har spelat på Albrekts under ”säkra förhållanden”.  

 

  



   Distriktsträff. 

    Den planerade Hallandsträffen den 3 maj har ställts in p.g.a. pandemin. Per har via mail  

    varit i kontakt med klubbar som brukar anordna silver- och guldtävlingar för att någorlunda 

    kunna fastställa vårt spelprogram för 2020/2021.   

     

 

5.  Nästa möte. 

     Svenska Bridgeförbundet har per den 29 juni meddelat att Allsvenskan 2020 (Elitserien, Super- 

     ettan,  Division 2 och Division 3) flyttats fram till jan – febr 2021. 

     Detta innebär att vårt distrikts spelprogram också kommer att bli förskjutet och vissa tävlingar 

     inställda (planeras vid nästa styrelsemöte då vi förhoppningsvis vet mer om den rådande  

     pandemisituationen).   

     Nästa möte var planerat till den 12 augusti 2020, preliminärt på Västerhavet i Falkenberg. 

     Nu flyttar vi detta möte till den 6 september i stället samt förlägger vårt årsmöte till den 27 sept. 

6. Per tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

Stellan Pettersson 

Stellan Pettersson 

Justeras 

Per Fåhraeus 

Per Fåhraeus    


