
                                   

                         
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF den 16 november 2022, Halmstad 
 
Närvarande: Peter Krug, Britt-Marie Warborn, Jan-Inge Troedsson, Bobbo Jovic, 

Lennart Nordberg, Maria Ohlsson och Marie Ynner 

 

Frånvarande: Roger Wiklund och Kenneth Lindvall 

 

§ 10. Mötet öppnades av ordförande Peter Krug. 

 

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

§ 12. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna.  

§ 13. Ekonomi  

Styrelsen gick igenom budgeten för 2022/2023. Efter ett par mindre justeringar, godkändes 

budgeten.  

Lennart redogjorde för det ekonomiska utfallet och vi ligger bra till gentemot budgeten, se 

bifogad resultatrapport. 

§ 14. Tävlingsverksamhet 

Jan-Inge informerade om situationen i distriktet.  

 

Styrelsen gick igenom förslaget till Hallands tävlingsbestämmelser inför den nya 

tävlingsformen DM för HCP > 30 plus.  
 

Hallandsserien är igång.  

DM Dam spelades den 8 oktober på Albrekts i Varberg, där 22 par startade. 

Laholms BK ansvarar för DM Par Mixed som spelas lördagen den 26 november i Hökagården 

i Mellbystrand.   

§ 15. Årets Bridgehallänning 2021/2022 

Lördagen den 19 november uppvaktades ”Årets Bridgehallänning” Magnus Svensson från 

Åsa/Frillesås med blommor, diplom och en mindre penninggåva. Magnus tilldelades 

utmärkelsen för många års fina insatser i klubben.  

§ 16. Rapport från distriktsträffen i Örebro 

Britt-Marie rapporterade från distriktsträffen i Örebro. Träffen genomsyrades av 

utmaningarna kring minskat medlemsantal, hög medelålder samt att många klubbar är 

beroende av eldsjälar där ett minskat intresse för att hjälpa till och ställa upp för sin klubb är 

ett dilemma för många.  



 

Vidare diskuterades på vilket sätt bridgen online har påverkat livebridgen och på vilket sätt 

onlinebridgen fortsättningsvis kan vara ett fortsatt bra komplement till Livebridgen.  

Utifrån Britt-Maries information fortsattes diskussionen med fokus på vilket sätt Hallands 

Bridgeförbund kan vara ett stöd till klubbarna i distriktet. Förslag lyftes att exempelvis åka ut 

till klubbarna, närvara vid möten, spelkvällar med mera. Nästa styrelsemöte ska därför 

genomföras i Holm i samband med Kvibilles spelkväll.  

Det finns även ett behov att stötta medlemmarna att uppdatera mailadresser, telefonnummer 

med mera, så att den interna kommunikationen kan fungera. Hemsidorna måste också vara 

uppdaterade.  

Efter ett tips och framgångskoncept från ett annat distrikt på träffen, beslutade styrelsen att 

döpa om Allsvenskan division 4 till ”Vi i 4:an”. Detta för att inte ”skrämma” lag att ställa 

upp.  

Vi diskuterade också för- och nackdelar med föranmälan till tävlingar. Albrekts spelar alltid 

med föranmälan till sina tävlingar med mycket goda resultat.  

§ 17. Minibridge Cup 

Albrekts har fem anmälda lag till cupen. Övriga Halländska klubbar är inte representerade.  

§ 18. Hallandsträffen 2 april 2023 

Träffen kommer att genomföras i Falkenberg. Mer information kommer. Peter ansvarar  

för planeringen.   

 

§ 19. Övriga frågor 

Svenska Tankesportförbundet har nyligen bildats, där schack och bridge påbörjat ett 

samarbete. Loggan, ”Bridge en tankesport för alla”, kan med fördel användas vid  

kommande utskick. 

§ 20. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 24 januari kl. 16.30 i Holms bygdegård, i samband 

med att Kvibille BS har sin spelkväll. 

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

 

 

Marie Ynner   Peter Krug  Jan-Inge Troedsson 

Sekreterare      Ordförande  Justerare  

 

 


