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 Protokoll ST51. 2011-09-22 
 

 

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund torsdagen den 22 

september 2011. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande      (SL) 

 Marit Askernäs, kassör      (MA) 

 Torbjörn Askernäs, sekreterare   (TA) 

 Torbjörn Olsson, DTL       (TO) 

 Ingrid Skoglund, Webbmaster      (IS) 

 Carl-Åke Hollander        (CÅH) 

  

ST51:01 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

ST51:02 Föregående protokoll  

 Mötesprotokoll ST50, daterat 2011-08-30 justerades och lades till handlingarna. 

 

ST51:03 TL/DTL - framtidsfrågor 

Värmlandsrallyt/  

DTL lägger in förändringen av priserna, enligt tidigare beslut, i Rallyreglerna och 

Webbmaster ser till att det läggs in i Spader 

 

DM-lag/ Allt klart och info finns ute i Spader. Det behövs dock mer reklam för 

arrangemanget. 

 

Övriga DM-tävlingar/ Webbmaster och sekreterare har ej fått några inbjudningar att 

distribuera ut. DTL kontrollerar och återkommer i ärendet. 

 

Ny medlem i TK 

 DTL meddelade att inga förslag till ny medlem i TK har kommit in från klubbarna.  

 

ST51:04 Ekonomi  

 Kassören gick kort igenom sitt förslag till budget. Efter viss diskussion bestämdes att  

 mer medel skulle avsättas till ordförandeträffen. I övrigt godkändes budgeten utan  

 ändringar. Kassören visade också resultatrapport och likviditeten är god. 

 

ST51:05 Ordförandeträff och eventuellt projekt under kommande verksamhetsår. 

Ordföranden visade upp sitt förslag till inbjudan. Några småändringar skulle göras och 

sedan distribuerar sekreteraren ut inbjudan till alla klubbordföranden samt till 

styrelseledamöterna i VDB.  

Ordföranden visade också upp mailkorrespondens med Jan Malmström vilken 

tillfrågats om medverkande i träffen. Beslutades att godkänna Jans kostnader enligt 

mail.  
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Det är önskvärt att hela VDB:s styrelse försöker närvara på träffen. 

 

   ST51: 06  Årets Riksstämma – vad tycker vi. 

TO och CÅH åker till riksstämman som VDB:s representanter. Då VDB har 4 röster 

vid stämman överlämnades fullmakt så att delegaterna ifråga förfogar över 2 röster 

var.  

Ordföranden gick igenom de inlämnade motioner som fanns till stämman. 

Beslutades bifalla FSB:s styrelses förslag på alla motioner utom motion nr 6, Priser i 

SM-par. Där stöder VDB styrelsens förslag att avslå motionen gällande delen med 

prispengar i SM-tävlingen. Däremot ansågs att bidraget för deltagande i EM bör höjas 

ordentligt då nuvarande bidrag inte ens räcker till anmälningsavgiften. 

 

   ST51:07 Besök hos våra klubbar. 

BK Skogsstjärnan och Club 60 har nu fått mailförfrågan om datum och tid av 

sekreteraren. Kristinehamns BK har fått ny ordförande vilken inte har någon e-

postadress angiven varför telefonkontakt kommer att tas. Torsby BK kommer att 

besökas av Ordföranden och sekreteraren den 4/10. Webbmaster kan också åka om 

någon mer styrelseledamot kan följa med. Sekreteraren gör förfrågan bland ej 

närvarande styrelseledamöter gällande Torsby. 

 

ST51:08  Webbmasterfrågor 

Webbmaster gick igenom funktioner på VDB:s hemsida i Spader samt visade att 

arbetet med att lägga upp dokument enligt tidigare beslut är i full gång. 

 med att få in alla protokoll på hemsidan i Spader. Några rubriker ändrades på 

hemsidan under genomgången. 

 

ST51:09 Åtgärdslistan 

Punkten utgår för dagen. Sekreteraren tar kontakt med Solweigh så att listan kommer 

med i protokollet på nästa möte.  

 

ST51: 10 Övriga frågor 

DTL påpekade att det blev en del fel vid medaljutdelningen för DM Lag föregående 

säsong. Beslutades att dela ut medaljerna vid 1:a sammandragningen i Allsvenskans 

div. III 

 

ST51:11 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson  


