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 Protokoll ST38. 2010-02-23 
 

 

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund tisdagen den 23 

februari 2010. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande 

 Marit Askernäs, kassör 

 Torbjörn Askernäs, sekreterare 

 Solweigh Andersson 

 Ingrid Skoglund 

   

ST38:01 Mötets öppnande. 

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

 

ST38:02 Föregående protokoll  

Föregående mötes protokoll ST37, daterat 2009-11-24 gicks igenom. Protokollet 

godkändes, justerades av Suzanne och lades till handlingarna. 

 

ST38:03 WEBbmasterfrågan 

Ingen intresserad har hört av sig angående denna funktion.  

Sekreteraren lyssnar på Karlstad BK:s och Tre Sangs spelkvällar om det kan finnas 

någon intresserad där. 

 

ST38:04 TK/DTL-frågor 

Då DTL ej var närvarande föredrog ordföranden följande punkter: 

 DM-lagfinal går av stapeln den 13-14 mars. TL är Björn Andersson. VDB har 
två platser i vidarekval till SM. En plats finns i Örebro och en i Dalarna, 

troligen Ludvika. Vinnaren i DM samt 2:an måste meddela var de vill spela 

vidarekvalet. 

 DM Par är färdigspelat. Preliminärt får VDB 5 platser i SM-finalspelet. 

Sekreteraren tar kontakt med berörda och lyssnar av om de tänker spela SM-

finalen så att VDB inte tappar några platser där i onödan. 

 DM Individuellt. Sekreteraren skickar ut en sista påminnelse om denna tävling 
redan i kväll för att försöka få upp deltagarantalet. 

 DM Mixed. Diskussion om denna tävling. Beslutades att VDB bjuder på lunch 
och hoppas att det kan locka några fler par till spel. Ingrid ordnar inbjudan och 

sekreteraren skickar ut denna via vanliga kanaler. 

 Rallyt. Efter DM Individuellt återstår bara 2 deltävlingar, Långfredagssilvret i 
Arvika den 2/4 samt VDB:s Vårårsmöte den 15/5 

 Aktivering av TL-licenser. Ordföranden meddelade att de tre spelare som var 

intresserade av att aktivera sina licenser nu har gjort det. 
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ST38: 05 Ekonomifrågor 

Kassören gick igenom Resultat- och Balansrapport samt den helårsprognos hon 

upprättat. F.n. är resultatet ett överskott på c:a 25 000,- men, förklarade kassören, 

väldigt många kostnader kommer i slutet av säsongen. Ekonomin är i balans och 

årsprognosen pekar på ett överskott på c:a 1200,-. 

 

 

ST38: 06 Junior-NM i Karlstad 

Ordföranden informerade om att det löpande kommer lite information från FSB:s 

bridgekonsult i detta ärende. VDB står dock utanför detta arrangemang, som 

organisation. Karlstad BK är ju tänkta att arrangera juniorläger i samband med detta 

evenemang och lite info har kommit om detta med. 

 

ST38:07 Åtgärdslistan 

Solweigh kunde stryka några punkten om eventuell resa/uppvisning på Molkoms 

folkhögskola då Peter Öberg, som föreslog detta har slutat sin anställning på skolan. 

 

ST38:08 Övriga frågor 

 Dags att börja förbereda Vårårsmötet. Sekreteraren mailar ut påminnelse till 

klubbarna om sista datum för inlämnande av motioner. Vidare påbörjar han 

framtagande av handlingar till mötet och dessa gås igenom på nästa 

styrelsemöte den 30/3.  

 

 Sekreteraren beställer DM-medaljer till nästa säsong samt eventuell 
komplettering av årets medaljer snarast efter DM Mixed. 

 

 Diskussion om fraktkostnad för roll-ups som användes vid Bridgens dag 
hösten 2008. Kassören har ej fått veta vem som skulle ha betalat frakten varför 

denna fordran på 255,- avskrives. 

 

 Diskussion om Vårårsmötet. Det hade bara kommit positiva reaktioner på det 

sätt tävlingen och mötet hölls föregående säsong varför beslut togs att 

genomföra årets tävling och möte på likande sätt. Solweigh lyssnar med OLW 

om de kan tänkas sponsra med chips/snacks. Ordföranden kollar upp 

underhållning och Ingrid tar kontakt med Ola Lindholm så får någon av dem 

ordna bildspel liknande det Ola gjorde förra året. 

 

ST38:09 Nästkommande möte 

 ST39 tisdagen den 30/3 

 ST39 tisdagen den 27/4 

 ST39 tisdagen den 25/5 
 

ST38:10 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson 


