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 Protokoll ST46. 2011-02-17 
 

 

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) 

  

ST46:01 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

ST46:02 Föregående protokoll  

Föregående mötes protokoll ST45, daterat 2011-01-13 gicks igenom. En mindre 

ändring gjordes innan protokollet justerades. 

 

ST46:03 Besök hos våra klubbar 

Inga svar ännu. Sekreteraren gör ett nytt utskick till klubbarna. 

 

ST46:04 TL/DTL-frågor 

DM-lag/ Diskussion om kvalförfarandet. TO meddelade att TK fått in väldigt lite 

synpunkter på årets upplägg. TO gör ett nytt försök att få feedback under DM-

lagfinalen samt att han mailar till lagkaptenerna. 

TL för finalen är ordnad.  Rapportering av mästarpoäng, för både kval och final, görs 

efter finalen. 

 

DM Mixed/ IS har inbjudan klar och den skickas ut inom kort. 

 

DM Par:  SL meddelade att det endast var 18 par inrapporterade vilket kan göra att 

VDB tappar en finalplats i SM. TO tar kontakt med Carina Westlin på FSB och kollar 

upp detta.. 

 

DM Individuellt/ TO tar fram en systemdeklaration som ska användas och denna 

läggs upp på Spader samt mailas ut.. 

 

Värmlandsrallyt/ Inget nytt att meddela för dagen 
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PM inför en DM-final 

 TO förevisade ”PM inför en DM-final” vilket är en checklista på åtgärder som  

 behöver vidtas före och efter arrangerande av en DM-final. 

 

ST46:05 Ekonomi 

 Kassören redovisade resultat- och balansrapport. Allt ser bra ut och ligger i fas med  

 budget. 

 Kassören meddelade att Jan Lööw vill höja sin del av priset på lagda brickor enligt  

 följande: 

 Barometer, från 0,75 kr/bricka till 1,10 kr/bricka 

 Partävlingar, från 1,30 kr/bricka till 1,70 kr per bricka 

 Styrelsen betänker detta och återkommer i ärendet. 

 

ST46: 06 Förberedelser inför Vårårsmötet – ärenden som styrelsen vill 

behandla/motioner 

 Sekreteraren påbörjar framtagande av uppdaterade årsmötesdokument samt 

mailar ut påminnelse om motioner. 

 IS ordnar bildspel. 

 SL kikar på utmärkelser samt kontaktar cafeterian. 
 

   ST46: 07  Webmasterfrågor 

IS tar hjälp av Carina Westlin på FSB för att ladda upp filer och liknande. IS ställde 

fråga om det finns någon webmasterkurs. SL kontrollerar detta. 

 

   ST46:08 Åtgärdslistan 

4 punkter på listan f.n. 

 Besök hos klubbarna 

 Brickläggningen 

 SA, lära på brickläggningen 

 Checklista frö TL vid DM-tävlingar 
 

ST46:09 Övriga frågor 

 SL meddelade att en bidragsansökan inkommit gällande Rikslägret för 2 juniorer i  

 VDB.  

 Beslutades att: Bifalla ansökan enligt de statituter som finns 

 Kassören meddelade att det f.n. finns c:a 11 000,- fonderat för juniorverksamhet. 

 

ST16:10 Nästkommande möten 

Följande mötesdatum finns framöver: 

Torsdag den 17 mars kl 18.00 

Torsdag den 14 april kl 18.00 

Torsdag den 26 maj kl 18.00 

 

ST:45:11 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson  


