ANTECKNINGAR FRÅN KLUBBTRÄFFEN PÅ HÅBY 25 MARS 2017

Närvarande: Anna Järup, Frank Andersson, Ole J Jensen, Kjell Berg (BDBF),
Anders Dellien, Bengt Hilling (Orust), Petra Svantesson, Lennart Johansson
(Ljungskile), Ulf Ek (Kungshamn), Thomas Axenbratt, Kent Johansson
(Uddevalla), Stanley Lysell( Strömstad), Elsa Persson (Upphärad).

1. Anders Dellien hälsade alla välkomna och påminde om att träffen inte är
beslutande utan bara rådgivande.
2. Dagordningen godkändes.
3. Distriktet har ca 800 medlemmar. Det behövs fler som är villiga att jobba,
både på distrikts- och klubbnivå. Dessutom behövs fler TL.
4. Rapport från kassören: Regionen kommer inte att ge bidrag till distriktet i
fortsättningen. För att kompensera bortfallet av 22000 kr föreslår
kassören att vi sänker kostnaderna för utbildning, startavgifterna för DMtävlingar höjs med 50 kr/spelare samt startavgifterna för DM Veteran
höjs till samma belopp som övriga DM-tävlingar dvs 250 kr/spelare.
Lagtävlingar behöver höjas till 600 kr/lag. Dessutom föreslås
medlemsavgiften till distriktet höjas med 10 kr/spelare. Denna höjning
ska beslutas av årsmötet och kan alltså inte slå igenom förrän 2018.
Kvalavgifterna föreslås vara oförändrade. Kassabehållningen ligger i dag
på ca 120.000 kr. För året väntas ett underskott på ca 10.000 kr.
5. DM-finaler. Antalet brickor på DM-finaler föreslås vara oförändrat 46 st.
Vad gäller DM Par framkom många förslag: 46 brickor (23 ggr 2), 60
brickor (20 ggr 3), gröna hissen eller 69 brickor (23 ggr 3). Det
diskuterades även om DM Lag ska spelas över 2 dagar med en semifinal
innan.
6. DM Lag: I möjligaste mån regionala grupper. Styrelsen kan besluta antal
lag och brickor på finalen. Deltagarna på mötet förordade sidbyte i
halvlek.
7. Spelprogram: Förbundets speldagar kan vi inte påverka. Prel. lista för
distriktet är utskriven. Det som fattas är diverse silvertävlingar samt
simultantävlingar. Klubbarna meddelar Ole när de lagt sina program.
8. Årsmötet är bestämt till den 9 sept.

9. Bohusrallyt: Klubbarna behöver information om rallybestämmelserna.
Guldpoäng delas ut till de 3 främsta spelarna. 100 % av avgifterna delas
ut till dem som deltar och placerar sig.
10. DM-finaler går av stapeln enl. följande: Individuellt den 2 dec 2017,
Veteran den 20 jan 2018, Damer den 17 feb 2018, Lag 3-4 mars 2018 och
Par den 17 mars 2018.
11. Nya hemsidan: Om någon klubb behöver hjälp att komma igång med nya
hemsidan kan man kontakta Sven-Evert Johansson
svenevert.johansson@gmail.com Per Ivarsson (pi@leissner.se) eller Ole
Jensen, (o.j.jensen@telia.com ).
12. Livesändning läggs numera ut via Ruter. Det nuvarande abonnemanget
via hemsida avslutas. Det nya tillvägagångssättet ska användas för första
gången vid rallyavslutningen. Någon bör klart och tydligt författa en
manual hur man startar en livesändning och skicka till intresserade
klubbar.
13. Till hösten startas en TL-ledarutbildning, klubbnivå, i Uddevalla. Datum
meddelas senare.
14. Hur få nya unga bridgespelare? Anna talade varmt för Minibridge.
Information om Minibridge kan skrivas ut från förbundets hemsida.
15. Klubbarna uppdras försöka skaka fram förslag till ledamöter i
distriktsstyrelsen.
16. Anders avslutade träffen och sedan åt vi LUNCH.

25 mars 2017
Elsa Persson
(pennförare)

