Protokoll fört vid BDBF:s styrelsemöte 190130

Närvarande: Thomas Axenbratt, Ole Jensen, Anna Järup ( 17.00 – 18.00), Frank
Andersson, Henrik Fryklund, Mikael Skön, Kjell Berg, Ulf Halvorsen

§ 1a) Thomas Axenbratt hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§ 1b) Föregående mötesprotokoll och åtgärdslista godkändes och lades till handlingarna
§ 1c) Dagordningen godkändes
§ 2) Ekonomiska rapporten: Inget nytt angående ekonomin från kassören.
§ 3) Övriga rapporter och skrivelser
Henrik och Ulf avrapporterade från mötet 181218 med Tjörns BK:s styrelse. Följande
reflektioner och synpunkter kom upp:
-

Generellt mindre attraktionsvärde för DM-tävlingarna
Förnya upplägget angående Dam-DM
Se över antalet brickor avseende Lag DM-finalen. Förslag: Två speldagar
Fortsätt marknadsföra tävlingar för mindre rutinerade, med eller utan samkväm och
övernattning
Återinför ”Dagligan”: Många bridgespelare i distriktet vill hellre spela fler
dagtävlingar än kvällstävlingar

§ 4) Tävlingsverksamheten
a) Mix: TK:s uppfattning att nästa år köra med direktanmälan till final gillades av
styrelsen
b) Veteran: TK:s uppfattning att nästa år köra med direktanmälan till final gillades av
styrelsen
c) Dam: TK vill avvakta årets finalfält avseende antal par men är starkt inne på
direktanmälan till final nästa år. Diskuterades även ett annat upplägg inför nästa år.
d) Par: Simultankval spelas 190228. TK vill avvakta kvalet och utfallet av detsamma, för
att göra en bedömning inför nästa år. Det är frivilligt att lägga ut tävlingen 28
februari. I södra delen av distriktet skulle det behövas en simultantävling tillika
parkval 28 feb.
e) Lag: Diskuterades årets upplägg med 16 brickors matcher på tre speldagar. Eventuellt
skulle en enkät kunna ge svar på hur många brickor och dagar en final bör innehålla.
f) Startavgifter i DM 19/20: Diskuterades med tanke på trenden med vikande antal
tävlingsspelare. Punkterna 4a-f kommer att tas upp på klubbkonferensen i mars.
g) Rally 19/20: Beslut: BDBF behåller Bohusrallyt som tävlingsform.

Hur avgifterna för rallyt skall vara och hur tilldelningen av priser samt guldpoäng skall
komma att se ut nästa år kommer att tas upp på klubbkonferensen i mars. Eventuellt
kan en enkät genomföras för att få ett relevant underlag.
h) Startavgifter och priser i helgsilvertävlingar: Diskuterades och kommer som en punkt
på klubbkonferensen. TK överväger inför nästa säsong att ändra bestämmelser för att
erhålla sanktion
i) Ligamodell 19/20: BK Albrekts modell lyftes. Ordföranden ombad ledamöterna att
fundera till nästa möte. Är detta en modell för oss?
j) Div. 4 och kval till div. 3: Vi är inne i steg 2 fasen. 3 lag kämpar om den 5:e platsen till
div. 3
k) Silver 23/3 och Lag 6/4: Partävlingen den 23/3 måste genomföras för att nå 6 spelade
rallytävlingar och därmed möjligheten till guldpoäng. För lagsilvret 6/4 krävs minst 8
lag för att genom föra tävlingen.

§ 5) Maildiskussion mellan möten: Fastslogs att detta är av godo för att kunna lyfta frågor
och diskussioner inför styrelsemötena
§ 6) Enkät: Ordföranden ville ha in synpunkter senast 6/2 avseende förbundets enkät:
-

40-kronan
Landslag
Brutet verksamhetsår eller kalenderår
Fast medlemsavgift

§ 7) Klubbträffen 9 mars: Se ovan samt en punkt om ”marknadsföring av distriktets
tävlingar”. Den kommande dagordningen för klubbkonferensen kommer att diskuteras och
fastställas på nästa styrelsemöte.
§ 8) Inbokning av tid för nästa möte: Onsdag 27/2 kl. 17.15 – 19.45
§ 9) Övriga frågor:
-

Diskuterades tidslängden på styrelsemötena
T.A och M.S. redogjorde för planering av eventuellt bridgespel med olika
tävlingsformer på Tofta hösten -19.

§ 10) Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ulf Halvorsen

Thomas Axenbratt

Sekr.

Ordf.

