
                                  

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF den 22 mars 2022, Varberg 
 
Närvarande: Peter Krug, Britt-Marie Warborn, Jan-Inge Troedsson, Bobbo Jovic, 

Tove Roulund, Jan-Erik Helmersson och Marie Ynner 

 

Frånvarande: Lennart Nordberg, Kenneth Lindvall 

 

§ 30. Mötet öppnades av ordförande Peter Krug. 

 

§ 31. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Jan-Inge Troedsson. 

§ 32. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna.  

§ 33. Ekonomi  

Inför dagens möte har Lennart genom utskick till styrelsemedlemmarna, informerat om det 

ekonomiska utfallet. Vi ligger bra till gentemot budgeten. Se bifogad resultatrapport.  

§ 34. Tävlingsverksamhet 

Jan-Inge informerade om situationen i distriktet.  

Carl Ek kommer att vara tävlingsledare vid finalen i DM-par på Allians i Halmstad den 23 

april. 

Förslag på tävlingsprogram för år 22/23 har tagits fram och kommer att diskuteras vidare vid 

Hallandsträffen den 2 april. 

I samband med två matcher i Hallandsserien har två lag lämnat walkover. Albrekts Bobbos 

har lämnat en begäran i matchen mot Kinnared Rosén i HS Elit och BK Allians Nilsson har 

lämnat en begäran i mötet mot Ätran Mats i HS div 1 södra. Styrelsen godkände WO i dessa 

två matcher. 

Jan-Erik lyfte att Ätran-lagen som ligger i södra serierna i Hallandsserien, ofta får resa långt 

och vid fler tillfällen vid bortamatcher. I samband med kommande lottningar önskas att viss 

hänsyn tas till geografisk indelning och resväg.  

Finalen i Nygammalt spelas den 2 april på Albrekts i Varberg. Styrelsen beslutade att ha ett 

prisbord med 6 stycken priser i samband med tävlingen. Prisbordet kommer att bestå av 

Robsonböcker samt blommor, choklad eller liknande.  

Styrelsen gick igenom tävlingsbestämmelserna för Hallandsserien och efter vissa mindre 

justeringar godkändes underlaget. Några ytterligare justeringar kommer att göras när det 

gäller reglerna kring sista speldag. Utskick och publicering av tävlingsbestämmelserna görs i 

samband med anmälan till Hallandsserien inför kommande spelår. 

  



§ 35. SISU  

Peter har fått en förfrågan från SISU. SISU vill gärna bidra med utökat stöd och samverkan 

med klubbarna i Halland. Från SISU kan klubbarna få stöttning med material, utbildning med 

mera och det ser idag olika ut hur mycket och på vilket sätt klubbarna använder sig av SISU. 

Förfrågan kommer att göras till SISU om de kan komma till Hallandsträffen den 2 april för en 

kortare presentation och för att få möjlighet att träffa representanter från Hallands klubbar. 

§ 36. Principbeslut angående gåvor som ej är bridgerelaterade.  

Styrelsen beslutade att inte ge gåvor som inte är bridgerelaterade, utan lämnar över till varje 

enskild klubb att själva bestämma om och när man vill ge en gåva.   

§ 37. Hallandsträffen 

Hallandsträffen är lördagen den 2 april från kl. 10.00 till ca kl. 13.00. Huvudtemat vid träffen 

är att diskutera vad styrelsen i Hallands Bridgeförbund kan göra för de olika klubbarna i 

Halland. För de klubbar som inte har lämnat någon återkoppling på inbjudan som skickats ut, 

kommer Peter och Britt-Marie ta en kontakt via telefon/mail.  

 

§ 38. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

  

§ 39.Nästa styrelsemöte är onsdagen den 18 maj kl. 18.15 i BK Allians i Halmstad. 

§ 40. Mötet avslutades och Peter tackade för allas deltagande på mötet.  

 

 

Marie Ynner       Peter Krug  Jan-Inge Troedsson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare  

 

 

 

 

 

 

 

 


