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 Protokoll ST39. 2010-03-30 
 

 

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

2010. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande 

 Marit Askernäs, kassör 

 Torbjörn Askernäs, sekreterare 

 Torbjörn Olsson, DTL 

 Ingrid Skoglund 

 Bilaga: Motion från BK Tre Sang 

   

ST39:01 Mötets öppnande. 

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

 

ST39:02 Föregående protokoll  

Föregående mötes protokoll ST38, daterat 2010-02-23 gicks igenom. Protokollet 

godkändes, justerades av Suzanne och lades till handlingarna. 

 

ST39:03 Vårårsmötet 

 Sekreteraren meddelade att alla handlingar är förberedda för att skickas ut. 

 En motion har inkommit från BK Tre Sang. Motionen överlämnad till TK för 

yttrande. 

 Beslutades att styrelsen föreslår oförändrade avgifter för nästa spelår. 

 Beslutades att styrelsen föreslår oförändrade styrelsearvoden för nästa spelår. 

 DTL tar fram förslag till spelprogram 

 Diskussion om brickläggningen och brickläggningsutrustning. Styrelsen tar 
upp detta på vårårsmötet. 

 Sekreteraren tar kontakt med Valberedningen för att få in deras förslag till val 
av funktionärer då detta ska bifogas kallelsen till årsmötet. 

 

ST39:04 TK/DTL-frågor 

 DTL tog upp fråga om hur den inställda Rallytävlingen i Åmål ska behandlas. 
Beslutades att den tävlingen helt enkelt stryks och att de tävlande får räkna 

bort en annan tävling i Rallyt. En ny skrivning tas fram av TK för Rallyt nästa 

säsong. 

 Sekreteraren fick i uppdrag att ta fram en Excelfil för snabb uträkning av 

totalställningen i Rallyt efter den sista deltävlingen. 

 

ST39:05 Åtgärdslistan 

Då Solweigh Andersson ej var närvarande gjordes ingen uppdatering av åtgärdslistan. 
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ST39:06 Övriga frågor 

 Kassören meddelade att Björn Andersson mailat synpunkt på att TL-

ersättningen för DM-lagfinalen var dålig. Kassören har besvarat detta och även 

redogjort för VDB:s ersättningsregler och ekonomin kring DM-lag. Dock kan 

detta innebära framtida problem om vi vill ha in TL från annat distrikt vid våra 

DM-tävlingar då 

 

 DTL ställde fråga om VDB:s BridgeMate-utrustning. Den var från början tänkt 
att användas för att klubbarna skulle få se och prova BridgeMate för att 

eventuellt själva köpa in utrustning till sina tävlingar. Utrustningen har under 

ett antal år använts på detta sätt varför syftet är uppfyllt.                       

Billeruds BK är nu intresserade av att köpa utrustningen.                         

Beslutades att kassören tar fram ett restvärde på denna. 

 

 Kassören tog upp att man missat att ta upp bordsavgift om totalt 160,- vid DM-
lagkval den 5/12-2009. Beslutades att VDB tar denna kostnad.. 

 

ST39:09 Nästkommande möte 

 ST40 tisdagen den 27/4 

 ST41 tisdagen den 25/5 
 

ST39:10 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson 


