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• Beslut, i enlighet med klubbträffens rekommendation, om oförändrad avgift i 

parkvalen 30 kr/pers (att tas ut av klubbarna direkt vid kvalspel). 
• Beslut om nästa säsongs upplägg i DM lag. Även här föredrar styrelsen att gå 

på ett flertal rekommendationer som framkom på Håby tillsammans med 
klubbarna. 

• DM-lag final under två dagar (en helg), 4-5 mars 2017. 
• Preliminärt spelas lagkvalen i fyra grupper, där ettor och tvåor 

direktkvalificeras. Resterande fyra lag tas ut genom cupmatcher. 
• En nyhet i DM lag är att möjlighet öppnas för ”sidogrupper” på klubbnivå. 

Vinnarnen i en sådan sidogrupp an kvalificera in sig mot finalen genom att 
spela en cupmatch mot kvalgruppens fjärdeplacerade lag och vid vinst ta över 
den platsen. 

• Vid spel i DMs sidogrupp fastställdes en avgift på 100 kr/lag/match (max 500). 
• Publicering av IAF (Imp-Across-Field) i lagfinalen ska ske efter avslutat spel. 
• Rallyavgiften beslutades, i enlighet med klubbträffens rekommendation, till 

oförändrat 30 kr/spelare. 
• Årmötessilver ska omfatta 42 brickor (inte 30 som planerat förra årsmötet). 
• Tävlingsprogrammet 2016-17 fastställdes och publiceras samt skickas till 

klubbarna. 
• En klöver-/rutertävling ska arrangeras med hjälp till inbjudan etc av 

distriktsstyrelsen men VBS är värd och arrangör. 
• ”Piloter” till ny hemsida söks. Inbjudan ska ut först om deltagande i Örebro 2-4 

sep. Distriktsförbundet betalar alla omkostnader. 
• Årets styrelse får utse representant(er) till SBFs distriktsträff som i år är 

tidigarelagd till början av september, då vi inte haft möjlighet välja ny styrelse 
ännu. 

• Årsmötesförberedelserna är omfattande och ska börja arbetas med. Vi har 
rutiner och ordf, kassör och sekreterare startar aktiviteterna. 

• Kassörens rapport visar att ekonomin är i god balans (och således i balans 
med budget). 

• Även distriktet måste starta utbildning för nya hemsidan. DS har också 
planerat och ska genomföra TL-kurs i höst. Troligen på Tofta 8-9 oktober, 
möjligheter undersöks. 

• DS vill fortsätta satsa på TL-utbildningar på olik nivåer, plus träning på 
bridgemate, ruter samt också att höja TL-kompetensen. 

• Inga skrivelser har inkommit under perioden från förra mötet. 
• VBS fyller 70 år 2016, styrelsen förbereder gratulation. 
• Oklart om allsvenskan div 2 spelas en omgång i Uddevalla. Besked har inte 

kommit från SBF.     
  
 

 Frågor om styrelsemöten är välkomna till sekreteraren.  
 
 
Sammanfattat av 
Lars-Göran Larsson, sekreterare 
 


