
 

                                  
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF den 31 augusti 2022, Varberg 
 
Närvarande: Peter Krug, Britt-Marie Warborn, Jan-Inge Troedsson, Jan-Erik Helmersson, 

Lennart Nordberg och Marie Ynner 

 

Frånvarande: Bobbo Jovic, Tove Roulund och Kenneth Lindvall 

 

§ 53. Mötet öppnades av ordförande Peter Krug. 

 

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

§ 55. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna.  

§ 56. Ekonomi  

Lennart informerade om det ekonomiska utfallet. Ekonomin är överlag god, men ett 

minusresultat redovisas för år 2021/2022. Huvudorsaken till resultatet är minskade intäkter på 

grund av pandemin, men också en utökad satsning på utbildning, där dubbla 

tävlingsledarkurser har genomförts. Se bifogad resultatrapport. 

Lennart presenterade förslag till budget för år 2022/2023. Förslaget godkändes av styrelsen. 

Budgeten visar på ett mindre minusresultat.  

§ 57. Jan-Inge informerade om situationen i distriktet och vad som framkom vid den digitala 

träffen för distriktstävlingsledare den 20 augusti.   

Halland har erbjudits två platser för att fylla ut andra serier i allsvenskan division 3.  

På grund av få anmälda lag, är det i nuläget osäkert om det blir en allsvenska division 4 i 

Halland. Anmälningstiden kommer att förlängas ytterligare en vecka.   

Vid tiden för kvällens möte var 10 lag anmälda till DM-lag. Sista anmälningsdag är den 3 

september. 

Anmälan till Hallandsserien kommer att kunna göras i början av oktober. 

SM-par handicap 30+ är en ny SM-disciplin som får premiär vid 2023 års bridgefestival i 

Örebro. Distrikten kommer att arrangera kvalspel till SM och tävlingen kan spelas antingen 

som klubbkval eller som en direkt DM-final. I samband med anmälan till tävlingen är kravet 

att båda spelarna i paret har ett handicap på 30 eller högre. Vi diskuterade förslag på hur 

Halland lämpligast arrangerar kvalet. Jan-Inge skickar mail till klubbarna i samband med 

anmälan. 

§ 58. Information från digitala mötet med Martin Löfgren  

Martin Löfgren höll ett digitalt möte mellan Svenska Bridgeförbundet och Hallands 

Bridgeförbund den 12 juni, där Halland representerades av ett antal medlemmar. Peter 

berättade kring träffen och ämnen som lyftes var bland annat Minibridge Cup, 

Hallandsträffen, den regionala digitala bridgelärarutbildning den 3 september med mera. (Se 

bilaga).   

 



 

 

§ 59. Information från digitalt möte Micke Melander 

Peter har haft en kortare uppföljning med Micke Melander efter bridgefestivalen i Örebro. 

Diskussion fördes kring hur uppslutningen sett ut från klubbarna i distriktet. Micke framförde 

också vikten av att påminna spelarna om att uppdatera sina uppgifter på hemsidan.  

§ 60. Ambassadör Minibridge  

Den 5 september öppnar anmälan för MBC, MiniBridge Cup som kommer att spelas över hela 

landet, både live och digitalt. Söndagen den 4 september mellan kl. 10-12, hålls en 

informationsträff kring cupen digitalt. Mer information kring träffen och anmälan finns på 

hemsidan. Hallands Bridgeförbund ska under hösten utse en ambassadör för Minibridge. 

§ 61. Junioransvarig  

En junioransvarig i Halland ska utses under hösten.  

 

§ 62. Årets Bridgehallänning 

Olika förslag lyftes och diskuterades inför styrelsens beslut, som kommer att meddelas i 

samband med årsmötet den 1 oktober.  

§ 63. Styrelsen gick igenom handlingarna inför årsmötet, som är lördagen den 1 oktober  

kl. 10 i Falkenberg. Plats för årsmötet kommer att meddelas på hemsidan och via mail.  

 

§ 64. Övriga frågor. 

Britt-Marie lyfte frågan vad som ska publiceras under rubriken ”nyheter” på hemsidan.   

Då informationen som publiceras under nyheter inte kan raderas, är förslaget att mer 

information fortsättningsvis ska publiceras under rubriken ”notiser”.  

 

Britt-Marie tillfrågas om hon och Bobbo kan tänka sig att även det här året åka till 

Distriktsträffen i Örebro. Britt-Marie kommer att prata med Bobbo och återkommer i frågan.   

Den 10 september fyller Laholms bridgeklubb 80 år. Styrelsen har tidigare beslutat om  

förtjänsttecken till ett antal medlemmar som ska delas ut i samband med klubbens 

jubileumsfest.  
 

§ 65. Nästa möte blir i samband med årsmötet den 1 oktober i Falkenberg. 

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

 

 

Marie Ynner       Peter Krug  Jan-Inge Troedsson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare  

 

 

 

 

 


