Protokoll från BDBF styrelsemöte 30 augusti 2020, kl. 18.00-20.00

Närvarande: Thomas Axenbratt (TA), Henrik Fryklund (HF), Kjell Berg (KB), Ole Jensen (OJ),
Florence Fridén (FF), Ulf Halvorsen (UH). På telefonlänk deltog Frank Andersson (FA).
Ordföranden hälsade alla välkomna
1. Föregående mötesprotokoll. Genomlästes och lades till handlingarna
2. Ekonomi. K.B. rapporterar att distriktet har fått ett nytt Swish-nummer.
Numret är: 1236329718. Ligger på hemsidan under ”Distriktsnyheter”.
3. Coronaläget i distriktet. H.F. rapporterar att läget ser ganska gynnsamt ut. Klubbarna
bär själva ansvaret för när uppstart av fysisk bridge kan påbörjas. Dessutom bär
klubbarna fullt ansvar för själva genomförandet av bridgespelet i respektive lokaler.
Allt med utgångspunkt från SBF:s riktlinjer och rekommendationer. BDBF:s hållning i
detta är helt neutral men ett tips kan vara att ägna sig åt lagspel på klubben, för att
därigenom minska smittspridning.
4. BDBF - lagspel på BBO. Uppstarten av de första omgångarna gick enligt plan.
Eftersom det är ett ojämnt antal lag i serien, så har alla lag en översits. I den sista och
tolfte omgången genomförs en ”Gröna-hissen variant” med utgångspunkt av
resultattabellen efter 10 omgångar. Laget som då innehar plats 11 får då en extra
översits i 12:e omgången.
5. Rapporter och skrivelser.
• Silverregler: Regelverket är nu uppdaterat och ligger på hemsidan under
”Distriktsnyheter”. Dessutom kommer SBF att inom snar framtid komma med
ett nytt regelverk inför den kommande säsongen.
• Distriktsträffen 7-8 november: Kommer att innehålla en hel del
utbildningsfrågor. Beslut: BDBF skickar Ole och Florence till Örebro 7-8/11.
• Två skrivelser innehållande ett antal yrkanden har inkommit från Sylve
Larsen. Skrivelserna har behandlats och avslagits av en helt enig styrelse.
6. Valberedning. Frågan lyftes om vikten av att ha en väl fungerande valberedning och
att denna har god tidsmarginal i sitt viktiga arbete.
7. Årsmötet 17 okt. Förberedelserna pågår. Samtliga handlingar kommer att skickas ut
till klubbarna senast 14 dagar innan årsmötesdagen. Lokal för mötet är ännu inte
bestämd.
8. Motion till årsmötet. En motion har till dags dato inkommit till styrelsen.
9. Fördelning av orter/lokaler ang. kommande DM-finaler. Diskuterades att klubbar
som har intresse av att arrangera DM-finaler kommer att få anmäla sitt intresse till
BDBF.
10. Startavgifter, kval och final i kommande DM. Enligt tidigare beslut skall överskottet
som BDBF får i det pågående lagspelet på BBO, gå till att sänka startavgifterna i
kommande DM-tävlingar.

11. Rekryteringskedjan. FF kommer att skicka ut ett mail till klubbarnas kontaktpersoner
som ger värdefull information och en inbjudan till SBF:s kommande
seminarier/webbinarier i rekryteringsarbetet avseende ”Rekryteringskedjan”.
12. Tävlingsverksamheten.
•

Pga Coronapandemin kommer årets ”Höstkaramellen” på Tofta gård att
ställas in.
• DM-tävlingarna. Vi avvaktar speldatum etc. i nuläget och återkommer i
frågan.
13. Övriga frågor. Styrelsen avser att behandla frågan om ”Tävlingsprogrammet 20/21 på
årsmötet 17 oktober.
14. Nästa möte. Beslutas på årsmötesdagen.
15. Avslutning. Ordföranden tackade alla för mötet.

………………………………………………………………..

………………………………………………………

Ulf Halvorsen, sekr

Thomas Axenbratt, ordf

