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 Protokoll ST52. 2011-10-18 
 

 

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund tisdagen den 18 

oktober 2011. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande       

 Marit Askernäs, kassör       

 Torbjörn Askernäs, sekreterare    

 Ola Lindholm         

 Carl-Åke Hollander         

 Thomas Fridlund 

  

ST52:01 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

ST52:02 Föregående protokoll  

 Mötesprotokoll ST51, daterat 2011-09-22 justerades och lades till handlingarna. 

 

ST52:03 TL/DTL - framtidsfrågor 

DM-damer/ Torbjörn kontrollerar om skriven inbjudan finns och distribuerar i så fall 

ut densamma. 

 

Ny medlem i TK 

 Inget nytt i ärendet. Det saknas fortfarande en medlem.  

 

ST52:04 Ordförandeträffen 

 Konstaterades att det varit lite trögt med anmälningar hittills. Beslutades att Carl-Åke  

 kontaktar Karlskoga och Kristinehamn, Suzanne kontaktar Club 60 och  

 Skogssstjärnan, Torbjörn kontaktar Hammarö och skickar ut påminnelse. 

 

ST52:05 Årets Riksstämma – återkoppling. 

Car-Åke rapporterade från Riksstämman. De viktigaste punkterna var: 

 FSB:s ekonomi har återhämtat sig och man har nu ett kapital på c:a 3 miljoner. 

 Medlemsökning på 4% 2009-2010 och ökningen ser ut att fortsätta 

 Bridgefestivalen blir kvar i Örebro till 2017 

 Den s.k. 40-kronan införs. D.v.s. att om en spelare som ej är medlem i FSB spelar på 
klubben tar FSB ut 40,- extra för detta. Det ska regleras via klubbens Ruterkonto. 
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  ST52: 06  Besök hos våra klubbar. 

 Suzanne rapporterade om vårt besök hos Torsby BK. Suzanne, Torbjörn, Ingrid och  

 Thomas har varit på plats och träffat styrelsen i samband med en ordinarie spelkväll på  

 klubben. 

 Som hos många av de mindre klubbarna är återväxten av spelare och inte minst av  

 funktionärer stora problem 

 

   ST52:07 Webbmasterfrågor 

Diskussion om nya medier. Marit tog bl.a. upp Facebook som ett sätt att få ut 

information. Bordläggs tills nästa möte. 

 

ST52:08  Åtgärdslistan 

Utskick och inbjudningar till DM-tävlingarna ska tas upp på listan.  

 

ST52: 09 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att behandla 

 

ST52:10 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson  


