
                                  

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2021-03-25 (Möte nr 4), Falkenbergs bridgeklubb 

Närvarande: Per Fåhraeus, Lennart Nordberg, Jan-Inge Troedsson och Marie Ynner 

1. Per förklarar mötet öppnat.  

2. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

3. Vi noterar underhandsbeslutet från 2021-02-11 att flytta DM-lagfinalen till 10-11 

april och att tillåta kvalspelet att pågå till 31 mars. 

4. Lennart redovisar det aktuella ekonomiska läget och föreslår att vi av besparingsskäl 

koncentrerar våra konton till att enbart vara kund hos Länsförsäkringar och avvecklar 

därför vårt konto hos Nordea. Vi beslutar enligt förslaget. 

5. Styrelsen beslutar att DM-lagfinalen skall spelas live i Albrekts lokaler. För att kunna 

genomföras på ett smittsäkert sätt kommer enbart aktiva spelare och tävlingsledare 

få tillträde till lokalerna, varje lag får egen anvisad plats dels vid spelet, dels vid 

halvtidsbyte och paus och ingen servering är aktuell. Vatten och kaffe finns dock 

tillgängligt. Om spelarna inte vill sitta stilla på anvisad plats skall de lämna lokalerna 

mellan halvlekar/matcher. För att ytterligare begränsa antalet personer som befinner 

sig i lokalerna under helgen kommer de tre lagen från Södra Halland att spela sina 

inbördes matcher i Allians lokal i Halmstad och spelschemat läggs så att detta inte 

medför fler resor utan endast medför viss tidsförskjutning mellan vissa av matcherna. 

6. Styrelsen avser att genomföra övriga DM-finaler under maj månad, live eller på 

plattformen RealBridge.  Om smittspridningen snabbt minskar och restriktioner vad 

gäller deltagare vid möten förändras kan livespel bli aktuellt och preliminärt spelas 

DM-Veteraner 8 maj(ev i Varberg), DM-mixed 15 maj(ev i Varberg), DM Damer 22 

maj(ev i Halmstad) och öppna DM-par 29 maj(ev i Halmstad). Mycket talar för att 

RealBridge, som nu är beslutad för t ex semifinalerna i SM-lag, kommer att väljas, 

även vi nu inte utesluter BBO.  Inbjudan, ev med flera alternativ, beräknas gå ut i 

mitten av april. 

7. Vi hoppas att till Hallandsserien anmälda lag vill fullfölja årets serie och sätter 

slutdatum till 31 augusti. Vi överlåter åt lagen att själva ta kontakt och komma 

överens om speldatum framöver. 

8. Arbetet med planering inför säsongen 2021/22 har påbörjats genom det utkast Jan-

Inge gjort. Hallandsträffen planeras till söndag den 13 juni och årsmötet till söndag 

den 10 oktober, båda på Vesterhavet i Falkenberg. 

9. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Per Fåhraeus   Jan-Inge Troedsson 


