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Protokoll

Protokoll fort vid Vararsmote i Varmlands-Dals Bridgeforbund lordagen den 14 rnaj 2011.

1. Motets oppnande
Ordforanden, Suzanne Larsson, halsade de narvarande valkomna och forklarade motet oppnat.
Ordforanden presenterade FSB:s nye rikskonsulent, Tommy Andersson, vilken kort berattade
vad en konsulent gor, varefter rostliingden gicks igenom.

Upprop, fullmakter, rostlangd
Genomgang av fullmakter samt rostlangd.
Narvarande rostberattigade: Antal roster:
Arvika BS 3
Billeruds BK 2
BK Skogsstjarnan 1
BK Tre Sang 2
Hagfors BK 2
Karlstad BK 3
Kristinehamns BK 2
Amals BS 3

2. Godkannande av dagordningen
Dagordningen godkandes

3. Val av ordforande for motet
Peggy Nyholm valdes till ordforande for £rsm6tet enligt valberedningens forslag.

4. Val av sekreterare for motet
Torbjorn Askernas valdes till sekreterare for motet.

5. Val av justeringsman
Inger Mork och Thomas Fridlund valdes till justeringsman.
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6. Motets behoriga utlysande
Motets behoriga utlysande godkandes.

7. I stadgeenlig tid inkomna motioner.
Motion fran Anders Darle om andrade regler for deltagande i DM-tavlingar behandlades.
Efter en del diskussion befanns det vara 3 forslag som drsmdtet skulle ta stallning till.
1. Regelandring enligt Darles inlamnade motion.
2. Regelandring enligt styrelsens forslag, att belt oppna upp DM-lag men behalla tiddigare

regler i ovriga DM-tavlingar.
3. Enligt Jan Loows forslag, att belt oppna upp samtliga DM-tavlingar for fritt deltagande

oavsett klubb- eller disrriktstillhorighet.
Beslutades att:
Infora regelandring enligt styrelsens forslag, nummer 2 ovan.

Motion fran Peggy Nyholm om att forlagga DM Darner i Amal i ett forsok att fa fler deltagare.
Amals BS hade vidtalats och de sag garna att tavlingen forlaggs till Amal om VDB star for,
och haller i arrangemanget.
Beslutades att:
Godkanna Peggys motion och forlagga DM darner till Amal sasongen 2011-2012

8. Arenden som styrelsen onskar behandla pa motet.
Suzanne Larsson berattade om styrelsens planer att halla en ny Ordforandetraff, eventuellt i
oktober. Detta for att komma ut med info om en del nya ideer som styrelsen diskuterat. Bland
annat har styrelsen planer pa att kora ett projekt, pa kanske 2-3 ar, som skulle innefatta
marknadsforing, rekrytering och utbildning i syfte att samordna och folja upp
medlemsrekrytering och kursverksamhet.

Susanne informerade om nya priser pa lagda brickor. Prishojningen beror pa okad ersattning
till bricklaggaren. Barometerbrickor kostar nu 1,75,- per bricka. Minsta avgift for partavling
hqjs till 60,- per tavling.

Susanne och DTL, Torbjorn Olsson informerade om DM lag och de nya avgifterna dar.
Det kommer att bli ett kval, med seedade grupper, och finalen halls med 6 lag enligt onskemal
som framkom i den enkat som TK lamnade ut i sarnband med arets DM-lagfinal.
Kassoren, Marit Askernas f6rtydligade varfor avgifterna hojts. Vi har farre betalande lag i
finalen men oforandrade kostnader. Vidare ar bordsavgiften nu inbakad i grundavgiften vilket
inte var fallet tidigare.
Pontus Karlsson stallde fraga om det skulle bli lokala kval eller om det skulle bli ett centralt
kval. DTL svarade att det blir ett centralt kval. Pontus Karlsson menade pa att ban star bakom
styrelsens forslag men uttryckte viss oro att det kunde bli ett vikande antal lag som staller upp i
DM. DTL patalade att man tidigare forsokt med lokala kval men att det haltat en hel del och att
synpunkter da kom in pa att det var svart att hitta dagar, man ville inte resa sa mycket m.m.
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9. Sanktionsavgifter for narmaste spelaret.
Marit Askernas gick igenom forslag till sanktionsavgifter 2011-2012, bilaga 4 i kallelsen.
Hojning av DM-lagavgifterna samt hojning med 5,- per spelare i ovriga DM-tavlingar for att
tacka den okade kostnaden for brickorna.
Beslutades att:
Godkanna forslaget.

10. Arvoden till narmaste rakenskapsar.
Styrelsen foreslog oforandrade arvoden enligt bilaga 5 i kallelsen.
Beslutades att:
Godkanna fSrslaget.

11. Medlemsavgifter for narmaste rakenskapsaret.
Marit Askernas redovisade styrelsens forslag vilket innebar oforandrad avgift 60,-.
Beslutades att:
Bifalla styrelsens forslag enligt ovan.

12. Forslag till tavlingsprogram for kommande spelar.
Torbjorn Olssons meddelade att Tre Sangs silvertavling och VDB:s Hostarsmote slas samman.
Tavlingen spelas den 3/9. Torbjorn meddelade ocksa att Hammaro BK eventuellt kommer att
halla en silvertavling med Rallystatus som da kommer att laggas till spelprogrammet.
Beslutades att:
Godkanna forslaget med ovan namnda andringar.

13. Ovriga arenden
Inga ovriga arenden fanns att behandla.

14. Val av Ordforande i VDB.
Suzanne Larsson omvaldes till Ordforande i VDB f6r en tid av 1 (ett) ar i enlighet med
valberedningens forslag.

15. Val av ovriga ordinarie styrelseledamoter.
Till ordinarie styrelseledamoter for en tid av 2 (tva) ar valdes:
Ola Lindholm (omval)
Solweigh Andersson (omval)
Thomas Fridlund (nyval)

16. Val av 2 styrelsesuppleanter.
Till styrelsesuppleanter for en tid av 1 (ett) ar valdes:
Ingrid Skoglund (omval)
Carl-Ake Hollander (nyval)

Allt ovan enligt valberedningens forslag.
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17. Val revisorer och revisorssuppleanter.
Hakan Schullstrom och Roland Dahlman valdes till revisorer for rakenskapsaret 2011-07-01 -
2012-06-30. Omval enligt valberedningens forslag.

Anders Darle och May-Lis Lindblom valdes till revisorssuppleanter for rakenskapsaret 2011-
07-01 - 2012-06-30. Omval av May-Lis och nyval av Anders enligt valberedningens forslag.

18. Motets avslutande
Peggy Nyholm overlamnade klubban till Susanne Larsson, vilken tackade for visat intresse och
forklarade motet avslutat.

Vid protokollet:

Torbjorn Askernas

Justeras;

Just

Justeras:

Thomas Fridlund
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