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 Protokoll ST53. 2011-11-30 
 

 

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund onsdagen den 30 

november 2011. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande       

 Marit Askernäs, kassör       

 Torbjörn Askernäs, sekreterare      

 Carl-Åke Hollander         

 Ingrid Skoglund 

 Torbjörn Olsson, DTL 

  

ST53:01 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

ST53:02 Föregående protokoll  

 Mötesprotokoll ST52, daterat 2011-10-18 justerades och lades till handlingarna. 

 

ST53:03 TL/DTL - frågor 

DM-damer/ Torbjörn O. meddelade att Vivianne Andreasson – Bodil Andersson, efter 

brickräkning, kommer att tilldelas en eventuell andra finalplats i SM Damer. 

Torbjörn A. meddelade att kompletterande medaljer har beställts och är klara för 

avhämtning. 

Ny medlem i TK 

 Inget nytt i ärendet. Det saknas fortfarande en medlem.  

DM Lag-kval 

 Torbjörn O. gick igenom förutsättningarna för kvalet. Alla kommer att möta all i 8- 

 Brickorsmatcher och kvalet spelas den 21-22 januari. 

 Anders Ljung är vidtalad om att sköta IMP-beräkning och datorer. Vid behov av ev.  

 Domslut tas några spelande TL fram. 

DM veteraner 

 Tävlingen ligger ute på Spader och allt är klart för att kunna anmäla sig. 

Övrigt  TK 

Torbjörn O för dialog med Tre Sang med anledning av felaktig rapporterad prislista. 

 

ST53:04 Ordförandeträffen – uppföljning och planering 

 Konstaterades att träffen blev lyckad med många närvarande. 

 Gemensamt för de reaktioner som inkommit är att utbildning av spelledare och  

 gemensam annonsering verkar vara av allmänt intresse bland klubbarna.  

 Beslutades att: 

 Torbjörn O. kontaktar vår rikskonsulent, Tommy Andersson, för att kontrollera om  

 han kan hjälpa till med en spelledarkurs på våren 2012. 
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 VDB går ut med en förfrågan till klubbarna om när de tänker hålla kurser hösten 2012. 

 VDB kan då bekosta gemensam annonsering om höstens kurser och även ta fram en  

 layout som används både vid gemensam och lokal annonsering. Detta ställer dock  

 krav på klubbarna att de  verkligen planerar detta redan under våren. 

 VDB anordnar också en nybörjaraktivitet under hösten, förutsatt att det hålls några  

 kurser. 

 

ST53:05 Besök hos våra klubbar. 

 Marit meddelade att besök gjorts hos BK Skogsstjärnan och redovisade vad som sagts.  

 Torbjörn O. meddelade att Billerud är intresserade av att få ett besök av VDB:s  

 styrelse.  

 Carl-Åke fick i uppdrag att kontakta Karlskoga BK för att se om något intresse för ett  

 besök finns. 

 

  ST53: 06  Webbmasterfrågor 

 Ingrid fortsätter arbetet med att lägga in alla dokument i Spader. 

 Beslutades att: 

 TK-protokollen inte behöver läggas ut i Spader då eventuella beslut tas av styrelsen 

 

   ST53:07 Åtgärdslistan 

Genomgång av åtgärdslistan. Tre punkter kunde strykas.  

Torbjörn A. meddelade att han kommer att lägga in åtgärdslistan sist i 

styrelseprotokollen framöver. Detta för att vi inte ska behöva stryka punkten för att 

någon ledamot inte är med på något möte.  

Se bilaga 1 

 

ST53: 08 Planering av vårens möten 

Följande mötesdatum bestämdes: 

Torsdagen den 26 januari, kl. 18.00 

Onsdagen den 29 februari, kl. 18.00 

Tisdagen den 27 mars, kl. 18.00 

Torsdagen den 19 april, kl. 18.00 

Samtliga möten hålls i Alliansens lokal, Blekegatan 9, Karlstad 

 

ST53: 09 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att behandla 

 

ST53:10 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson  
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             Bilaga 1 

 

VDB Åtgärdslista 
Protokoll Ärende Ansvarig 

? Undersöka om det går att få SISU-bidrag Styrelsen 

ST43:06 Besök hos klubbar 

- Pågående 

Styrelsen 

ST43:06 Besök, Billerud Styrelsen 

ST43:06 Besök, Club 60 Styrelsen 

ST43:06 Ev. besök Karlskoga Carl-Åke H 

ST43:07 Inköp av brickläggningsmaskin 

- Avvaktas då nuvarande maskin fungerar 

Styrelsen 

ST46:07 Webb-info, uppladdning av dokument 

- Pågående 

Webmaster 

ST50:04 Få in ytterligare en ledamot till TK Styrelsen/TK 

ST53:04 Kontakta Rikskonsulenten ang. kurs i vår Torbjörn O. 

ST53:04 Skicka ut förfrågan om kurser till klubbarna Suzanne 

 


