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 Protokoll ST50. 2011-08-30 
 

 

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund tisdagen den 30 augusti 

2011. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande      (SL) 

 Marit Askernäs, kassör      (MA) 

 Torbjörn Askernäs, sekreterare   (TA) 

 Torbjörn Olsson, DTL       (TO) 

 Thomas Fridlund       (TF) 

 Ingrid Skoglund, Webbmaster      (IS) 

 Carl-Åke Hollander        (CÅH) 

  

ST50:01 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

ST50:02 Föregående protokoll  

 Mötesprotokoll ST49, daterat 2011-05-26 justerades och lades till handlingarna. 

Föregående mötes protokoll ST48, daterat 2011-04-14 justerades likaså. 

 

ST50:03 Inför Höstårsmötet genomgång 

 Sekreteraren meddelade att allt är klart. 

 Ordföranden tar upp den planerade Ordförandeträffen under övriga frågor på 

årsmötet. 

 DTL tar upp att det behövs en ny ledamot till TK. 
 

ST50:04 TL/DTL-frågor 

Värmlandsrallyt/ Diskussion om nivån på priser i Rallyt. 

Beslut togs att de 6 främsta fortsättningsvis får priser mot tidigare de 12 främsta. Detta 

för att få upp prisnivån. Regeln om att 80% av rallyavgifterna ska gå ut till de främsta 

kvarstår liksom att 20% ska lottas ut till spelare som är på plats och spelar 

Vårårsmötesrallyt. 

 

DM-lag/ Allt klart och info finns ute. TL är ännu ej bokad. 

 

DM-veteraner/ Susanne preliminärt inbokad som TL. 

 

DM-Damer/ DTL preliminärt inbokad som TL. 

 

DM-Individuellt/ Suzanne preliminärt inbokad som TL. 

 

Förslag till spelprogram 

 TO förevisade förslag till, spelprogram för 2011-2012.  
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 Medaljer/ Sekreteraren beställer enligt mönster från tidigare år. 

 

ST50:05 Ordförandeträff och eventuellt projekt under kommande verksamhetsår. 

Suzanne tog upp sin idé om att försöka lyfta rekryteringen av nya bridgespelare. All 

kursverksamhet har legat på klubbarna vilken många av dem tycker är svårt. Frågan är 

hur VDB kan hjälpa till. 

Suzanne förslår ett projekt om c:a 3 år där VDB hjälper till med marknadsföring samt 

att få ut en samlad information om när och var det kommer att hållas kurser. Vidare 

tas detta upp på ordförandeträffen där vi kan få in synpunkter och idéer från 

klubbarna. Kontakt tas med FSB, Carina Westlin och vår konsulent Tommy 

Andersson för att se om det gjorts liknande satsningar någon annan stans i landet och 

vad detta i så fall har gett för erfarenheter. Vi ska också kontrollera om FSB kan bidra 

till projektet, ekonomiskt eller på annat sätt. 

 

   ST50: 06  Deltagande i årets riksstämma 

 TO deltar och CÅH kontrollerar om han kan delta. De anmäler själva till Carina på 

 FSB. 

 

   ST50:07 Besök hos våra klubbar. 

Förutom BK Skogsstjärnan och Club 60, vilka tidigare anmält intresse så har nu även 

Kristinehamns BK och Torsby BK anmält intresse. 

 

Beslutades att besöka Skogsstjärnan på mixedtävling den 13/11. TA kontrollerar med 

Torsby om 4/10 skulle passa och kontaktar även Club 60 om ett datum i 

oktober/november. Kristinehamn föreslås 17/10 eller 7/11. Mailkontakt tas med dem 

också. 

 

ST50:08  Webmasterfrågor 

IS påbörjar jobbet med att få in alla protokoll på hemsidan i Spader. Vid nästa 

styrelsemöte ska hemsidan och dess funktioner diskuteras genomgående. 

 

ST50:09 Åtgärdslistan 

Punkten utgår för dagen. 

 

ST50:10 Planering av kommande styrelsemöten under hösten. 

 Följande mötesdatum gäller i höst: 

 22/9, kl 18.00 

 18/10, kl 18.00 

 30/11, kl 18.00. 

 

ST50:11 Övriga frågor 

Kassören visade upp förslag till reseersättning för de som spelat SM-finaler. Förslaget 

godkändes. 

Kassören tog upp fråga om höjning av milersättningen vilken legat på 17,-/mil ett par 

år. FSB har höjt till 18,50 vilket kassören föreslog att även VDB skulle göra.  

Beslutades att hölja milersättningen enligt förslag ovan. 

 

ST:48:12 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson  


