
 

Protokoll  Sidan 1 av 2 

VDB Styrelsemöte ST48 – 2011-04-14    

 Protokoll ST48. 2011-04-14 
 

 

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund tisdagen den 14 april 

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) 

  

ST48:01 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

ST48:02 Föregående protokoll  

 Mötesprotokoll ST46, daterat 2011-02-17 justerades och lades till handlingarna. 

Föregående mötes protokoll ST47, daterat 2011-03-17 justerades likaså. 

 

ST48:03 Besök hos våra klubbar – återkoppling från Arvika. 

SL, IS & SA redogjorde för besök hos Arvika BS. Besöket hade varit mycket 

uppskattat och man fick med sig en del idéer tilbaka. 

Nästa klubbesök blir hos Skogsstjärnans BK den 8 maj. Dock är det endast damspel 

det datumet. 

TA får i uppdrag att kontakta Hammarö BK vilka också visat intresse för ett besök av 

VDB. 

Vidare har även Kristinehamns BK och Club 60 visat intresse och de två besöken 

planeras in till hösten. 

 

ST48:04 TL/DTL-frågor 

DM-lag/ Diskussion om kval/antal lag i final. Kassören får i uppdrag att räkna på 

finalspel med 6 lag i finalen. 

 

Värmlandsrallyt/ SL meddelade att Rallypoängen från DM individuellt nu har 

justerats då tävlingen tidigare gav ett alltför högt utfall. 

Beslut togs att lottade Rallypriser endast kan tillfalla spelare som är på plats och spelar 

Vårårsmötesrallyt. 

 

Förslag till spelprogram 

 TO förevisade förslag till, spelprogram för 2011-2012.  

 Tre Sang hade inkommit med förfrågan om att arrangera silvertävling, gärna med  

 Rallustatus.  TO kontrollerar om det går att få ihop. 

 TO meddelade vidare att han varit i kontakt med SISU om eventuellt bidrag.. 
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ST48:05 Förberedelser inför Vårårsmötet – ärenden som styrelsen vill 

behandla/motioner 

 Sekreteraren meddelade att samtliga årsmötesdokument snart är klara för 

utskick. 

 IS ordnar bildspel. TO & IS ordnar lotteri 

 SL kikar på utmärkelser samt kontaktar cafeterian. 

 Motion har inkommit från Anders Darle gällande DM-tävlingarna, se bilaga 1. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås och att man öppnar upp DM lag 

helt och behåller de gamla bestämmelserna i övriga DM-tävlingar. 

 Motion har inkommit från Peggy Nyholm gällande spelort för DM Damer, se 
bilaga 2.  

Styrelsen tillstyrker motionen och överlämnar ärendet till TK för behandling 

då detta ej behöver dras på årsmötet. 

 

   ST48: 06  Regler och riktlinjer på nätet – vår infolänk på hemsidan 

 IS kontaktar Carina Westlin på FSB om ny länk för i Spader. Denna ska innehålla  

 VDB:s regler och riktlinjer. 

 

   ST48: 07  Webmasterfrågor 

Inget nytt för dagen. 

 

   ST48:08 Åtgärdslistan 

2 punkter på listan f.n. 

 Besök hos klubbarna 

 Brickläggningen 
 

ST48:09 Övriga frågor 

 Inget nytt för dagen. 

 

ST48:10 Nästkommande möten 

Följande mötesdatum finns framöver: 

Torsdag den 26 maj kl 18.00 

 

ST:48:11 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson  


