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 Protokoll ST49. 2011-05-26 
 
 
Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund tisdagen den 26 
maj 2011 
 Närvarande: 
 Suzanne Larsson, ordf. (SL) 
 Torbjörn Olsson DTL  (TO) 
 Solweigh Andersson (SA) 
 Ingrid Skoglund (IS) 
  
ST49:01 Mötets öppnande. 
 Ordförande SL, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Till sekreterare valdes Ingrid Skoglund för vår ordinarie sekreterare hade fått förhinder 
att närvara vid mötet. 

 
ST49:02 Föregående protokoll  

Mötesprotokoll från föregående möte daterat 2011-04-14 kommer att vi att gå igenom 
vid vårt nästa möte pga. att ordinarie sekreterare fick förhinder att deltaga på dagens 
möte. 

 
ST49:03 Besök hos våra klubbar – återkoppling Hammarö BK 

SL, TA och IS var med vid besöket på Hammarö BK 2011-05-24. Besöket var 
uppskattat av klubben, frågeställningar som kom upp vid mötet med styrelsen var 
nyrekrytering av bridgespelare, medelåldern bland Hammarö BK medlemmarna är 
hög idag. Hammarö BK är intresserad av att delta i Värmlandsrallyt nästa säsong. TO 
har kontakt med klubben för att få ihop en bra dag för deras Rally tävling. 
. 

ST49:04 TL/DTL-framtidsfrågor 
Värmlandsrallyt/ Vid årets slutsammanställning av rallyt delades guldpoäng ut till 
ettan och tvåan i Rallyt. DTL skall ta fram förslag för hur vi ska ha fördela pris-
pengarna vid slutsammanställning av rallyt för kommande år.  
Regler och genomförande av DM-lag/ TO skissar på ett förslag över hur DM-lag 
skall spelas i år och kommande år. Skall vara klart långt innan anmälningstiden går ut 
för DM-lag, så intresserade lag vet vad som gäller. 

 
ST49:05 Återkoppling från Vårårsmötet och allmän utvärdering av året som gått samt  

                  hur vi tänker oss nästa år 
Vårårsmötet/ Mötet genomfördes väl. Tävlingen blev en mycket trevlig avslutning av 
Rallytävlingarna för detta år med lite festligheter efter genomförd tävling.   
Utvärdering av året som gått/ Vi har varit nöjda med året som gått, satsningen med 
besök hos våra klubbar (hittills Arvika och Hammarö) har varit lyckad.  
Planer för nästa år/ Vi kommer att fortsätta med att besöka de klubbar som svarat att 
de vill ha besök av VDB:s styrelse. Ordförandeträff kommer att genomföras under 
hösten där vi skall försöka få igång ett projekt för nyrekrytering av bridgespelare. 
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VDB och våra klubbar skall försöka få fram en plan för att börja genomföras säsongen 
2012-2013. Vi skall fortsätta jobba med vår hemsida i Spader, alla protokoll skall 
finnas för läsning av våra medlemmar, vi skall föröka bygga upp en info-länk för 
”Regler och riktlinjer” där vi kan samla alla viktiga fakta så det blir lätt för våra 
medlemmar att hitta om de undrar över något som avseende vad som gäller i olika 
sammanhang vid våra olika DM- eller Rallytävlingar mm.  

 
ST49: 06 Styrelsen arvoden 2011-2012 

Beslut togs om utbetalning enligt våra riktlinjer med undantag ordinarie ledamöter Ola 
Linderholm och Peter Öberg pga. att de inte uppfyllt kriterierna för arvodena. Ingrid 
Skoglund kommer att få ersättning som ledamot istället, har under året varit med vid 
de mesta styrelsemötena och även varit aktiv som webmaster för hemsidan. 
 

ST49: 07 Webmasterfrågor 
IS skall börja jobba med att se till alla VDB: s protokoll finns på vår hemsida. 
Info-länken ”Regler och riktlinjer” kommer att byggas upp så sakta. 
IS har även uppgift att se till att INBJUDNINGAR till DM-tävlingar kommer att 
finnas på vår hemsida för utskrift och uppsättning i klubblokal. 
 

ST49:08 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gick vi igenom. 
 

ST49:09 Nästkommande möte inför höstårsmötet i september 
Beslut togs att vi har detta möte 2011-08-11 så vi hinner gå igenom eventuella 
inkomna motioner mm. 
 

ST49:10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor för dagen.  
 

ST49:11 Mötet avslutande 
 SL avslutar mötet med att tacka oss ledamöter för ett väl genomfört år. 
        
  
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
_____________________________________ _________________________________ 
Ingrid Skoglund  Suzanne Larsson 
  
    


