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 Protokoll ST45. 2011-01-13 
 

 

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund tisdagen den 13 januari 

2011. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande      (SL) 

 Marit Askernäs, kassör      (MA) 

 Torbjörn Askernäs, sekreterare   (TA) 

 Torbjörn Olsson, DTL       (TO) 

 Solweigh Andersson       (SA) 

 Ingrid Skoglund, Webbmaster      (IS) 

  

ST45:01 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

ST45:02 Föregående protokoll  

Föregående mötes protokoll ST44, daterat 2010-11-30 gicks igenom och justerades. 

 

ST45:03 Besök hos våra klubbar 

Ordförande visade sin planering samt infobrev avsett att skickas till klubbarna. Några 

ändringar ska göras och när det är klart skickar ordföranden dokumenten till 

sekreteraren för utskick till klubbarna. 

 

ST45:04 TL/DTL-frågor 

DM-lag/ Faktura kommer att skickas till lagkaptenen i varje anmält lag. För att 

ekonomin ska gå ihop med kvalet så tas en bordavgift om c:a 300,- per lag ut förutom 

kvalavgiften på 640,-. Ordföranden tar fram ett infobrev f.v.b. till TK.  För de lag som 

sedan går till final är finalavgiften 640,- .  

Diskussion om kvalförfarandet. TO kontrollerar under kvalet vilka synpunkter som 

finns bland deltagande lag.  

 

DM veteraner/ TA meddelade att det var 18 par anmälda för dagen. 

 

DM Mixed/ IS tar fram inbjudan till denna tävling. 

 

DM Par:  TO meddelade att Anders Ljung g fått frågan om att vara TL för denna 

tävling. IS tar fram inbjudan till tävlingen. 

 

DM damer/ Det kunde konstateras att endast 10 par kom till start. Dessutom var 

medaljerna inlåsta så att TL ej kom åt dessa. Medaljutdelningen kommer därför att 

göras på vårårsmötet. Denna händelse aktualiserar behovet av en instruktion/checklista 

för TL vid VDB:s tävlingar. 
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DM Individuellt/ IS tar fram inbjudan till tävlingen. SL tar på sig att vara TL för 

tävlingen. TO tar fram en systemdeklaration som ska användas. 

 

Värmlandsrallyt/ Hammarö har uttryckt önskan att eventuellt ingå i Rallyt. TO tar tag 

i detta. 

 

 

ST45:05 Webbmaster 

 Inget nytt för dagen. 

 

ST45: 06 Brickläggningsmaskinen – nyheter inom området 

Behandlades ej 

 

   ST45: 07  Åtgärdslistan 

4 punkter på lista f.n. 

- Besök hos klubbarna 

- Brickläggningen 

- Solweigh lära på brickläggningen 

- Ta fram checklista för TL vid våra DM-tävlingar 

 

   ST45:08 Övriga frågor 

MA meddelade att VDB kan ansöka om att slippa deklarera då man inte är 

skattskyldig. MA ordnar denna ansökan. 

 

Diskussion om hur man lättast kan få tag i regler för t.ex. tävlingar m.m. 

Beslutades att:  

Försöka få till en enkel struktur för detta på VDB:s hemsida. Alla styrelseledamöter 

tar en funderare på vad man bör ha med till nästa möte.  

 

ST45:09 Nästkommande möten 

Följande mötesdatum finns framöver: 

Torsdag den 17 februari kl 18.00 

Torsdag den 17 mars kl 18.00 

Torsdag den 14 april kl 18.00 

Torsdag den 26 maj kl 18.00 

 

ST:45:10 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson 

  

    


