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 Protokoll ST35. 2009-09-22 
 

 

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund tisdagen den 22 

september 2009. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande 

 Ola Linderholm, vice ordförande 

 Marit Askernäs, kassör 

 Torbjörn Olsson DTL 

 Solweigh Andersson 

 Ingrid Skoglund 

  

ST35:01 Mötets öppnande. 

 Ordförande Suzanne, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Skoglund för vår ordinarie sekreterare kunde 

inte närvara på mötet. 

 

ST35:02 Föregående protokoll  

Föregående mötes protokoll ST34, daterat 2009-08-13 gicks igenom och Torbjörn 

Olsson vill lägga till ett förtydligande till punkt 04 angående antal gånger som räknas 

vid deltagande i Rally tävlingar. Protokollet godkändes för övrigt, justerades av 

Suzanne och lades till handlingarna. 

 

ST35:03 Återkoppling från Höstårsmötet 

På Höstårsmötet kom frågan upp om att Spader sidan är dåligt, denna kritik håller vi 

med om och kommer att försöka få sidan mera levande. För övrigt gick mötet bra. 

 

ST35:04 VDB:s tävlingsverksamhet och TK:s protokoll 

Spelprogrammet kommer att läggas ut på Spaders tävlingskalender. 

Inbjudan till DM-damer den 10 oktober skall Ingrid göra och få ut på nätet med det 

snaraste. Till DM-lag är sista anmälningsdag den 15 oktober, Ola gör inbjudan till 

denna tävling. Marit vill att lagen betalar in grundavgifter 640,00 kr till VDB:s 

plusgiro 360297-6 /anger lagets namn på inbetalningen/ så fort som möjligt efter att 

anmälan är gjord. På nästa styrelsemöte efter den 15 oktober kommer vi att ta ställning 

till om det blir kvalspel eller direktfinal beroende på hur många lag som anmält sig. 

Allsvenska 6 lag i div 2, 10 lag i div 3, första spelomgången den 26 september, det är 

KBK som står för arrangemanget. 

Vi vill gärna veta om det finns någon lokalansvarig för klubblokalen. Ingrid tar med 

sig frågan till Alliansen Solsta Bridge. 

Ola gör en inbjudan till utbildning för tävlingsledare i första hand gamla tävlingsledare 

som behöver aktivera sina tävlingslicenser, sista chansen för efter sista december 

kommer de som inte aktiverat sig att plockas bort som tävlingsledare. Torbjörn O 

kontaktar Janne Lööw med förfrågan om det går att använda tidigare upplägg för 

utbildningen.  
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Torbjörn meddelar att TK medlemmar har delat upp sig geografiskt för att ta vara på 

klubbarnas frågor mm. 

 

ST35:05 Genomgång av Riksstämmans handlingar 16-17 oktober 2009 i Örebro 

 Det är Suzanne och Torbjörn O som åker för VDB:s räkning. Vårt förbund har 4  

 röster. Inkomna motioner finns på SBF hemsida, vilka Suzanne och Torbjörn O 

 kommer att gå igenom för att sätta sig in i de frågor som kommer upp.  

 

ST35: 06 Genomgång av dokument för uppdraget DTL och TK 

Suzanne kommer att Maila ut dokumenten så vi kan läsa och sedan går igenom dom 

vid nästa styrelsemöte. 

 

ST35: 07 JNM påsken 2010 

SBF har ansökt om att få anordna JNM i Karlstad vilket är klart så arrangemanget blir 

påsken 2010 på Hotel Gustav Fröding. Suzanne har försökt få arrangörerna från SBF 

att komma till vårt styrelsemöte men de hade ingen möjlighet så nu låter vi dom 

komma åter till oss om och när de vill har något möte. Upplägget blir ungefär som 

förra påsken alltså även en intensiv nybörjarkurs för juniorer. Vi kan bli inblandade i 

arrangemanget med praktiska göromål som skjutsande till och från järnvägsstation och 

bussterminal mm. 

 

ST35:08 Presskontakter – planer för media 

Solweigh har fått två namn 1 för NWT och 1 för VF som kan hjälpa oss att få kontakt 

med rätt personer. Kontakten skall göras till speciella tävlingstillfällen. Vi funderar på 

att skriva pressmeddelande och skicka in till tidningarna och se om vi får napp t ex när 

vi anordnar Bridgens dag. Kanal 12 Karlstad lokal TV är också intressant. 

 

ST35:09 Åtgärdslistan 

 Solweigh har inte fått någon lista ännu, bordlades till nästa styrelsemöte. 

 

ST35:10 Övriga frågor 

Bridgens dag kommer att anordnas vi lämpligt tillfälle. 

Brickläggningskontrakt med Janne Lööw var inte klart. Behöver åtgärdas med det 

snaraste. 

Vi har fått en förfrågan från Alliansen Solsta Bridge Thomas Krånglin om köp av 

brickläggningsmaskinen. Marit har gjort ett förslag med prisuppgifter och Suzanne 

vidarebefordrar detta till Thomas. 

Marit presenterade en budget för detta verksamhetsår. 

 

ST:35:11 Nästkommande möte 

 Nästa möte 2009-10-22. 

 

ST35:12 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Ingrid Skoglund  Suzanne Larsson 

  

    


