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 Protokoll ST41. 2010-05-25 
 

 

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund tisdagen den 25 maj 

2010. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande 

 Marit Askernäs, kassör 

 Torbjörn Askernäs, sekreterare 

 Torbjörn Olsson, DTL 

 Solweigh Andersson 

    

ST41:01 Mötets öppnande. 

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

 

 

ST41:02 Föregående protokoll  

Föregående mötes protokoll ST40, daterat 2010-04-27 gicks igenom. Protokollet 

godkändes, justerades av Suzanne och lades till handlingarna. 

 

ST41:03 Årsmöten 

 Årsmöte förlöpte väl. Något att tänka på till nästa årsmöte är att vi ska ha en 
lite kortare paus efter själva mötet eftersom det blev ganska lång väntan innan 

spelet var igång igen. 

 Höstårsmötet går av stapeln den 11 september och detta är också den första 

silvertävlingen nästa säsong. 

 

ST41:04 TK/DTL-frågor 

 DTL meddelade att Hagfors, Finnskoga och Torsby avstår från uppflyttning och spel  

 i division 3 i Allsvenskan. TK får kika vidare på detta. 

 

ST41:05 Distriktsträffen. 

Då en av dagarna är helt vikt åt DTL är det lämpligt att han åker. 

Beslutades att: 

Torbjörn Olsson åker till Distriktsträffen som VDB:s representant. 

 

ST41:06 Brickläggningen. 

Enligt J Lööw så måste alla kortlekar bytas ut om vi skaffar en ny 

brickläggningsmaskin. Detta fördyrar i så fall inköpet kraftigt. Torbjörn A, Torbjörn O 

och Suzanne lyssnar med sina kontakter runt om i landet hur det förhåller sig och om 

man kan köra olika typer av streckkoder i samma maskin. 

 

ST41:07 Styrelsens arvoden för den gångna säsongen 

Genomgång av närvaro och andra kriterier för utbetalning av arvoden enligt beslutad 

modell.  
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8000,- av de totalt anslagna 10750,- kommer att betalas ut. 

ST41:08 Reseersättning till tävlingsledare. 

Diskussion om reseersättning för TL vid av VDB arrangerad tävling. 

Beslutades att:  

Betala ut reseersättning till TL enligt samma normer som styrelseledamöterna får 

ersättning. D.v.s. vid enkel resa över 20 km utgår reseersättning. 

 

ST41:09 Ekonomi. 

Marit gick igenom ekonomin. Det lutar åt ett nollresultat i år. 

Marit gick även genom de olika verksamheterna och det kan konstateras att alla DM-

tävlingar går med förlust förutom DM-Individuellt.  

Även brickläggningen går med förlust detta år.  

 

ST41:10 Konstitutionering av styrelsen. 

Beslutades att: 

Torbjörn Olsson går in som vice ordförande i VDB:s styrelse. Han behåller även 

sysslan som DTL. 

Marit Askernäs fortsätter som kassör och Torbjörn Askernäs fortsätter som 

sekreterare. 

 

ST41:11 Nästkommande möten 

 Beslutades att: 

 Fortsätta med månadsvisa möten den sista tisdagen i månaden, förutom i 

  augusti då det behövs ett styrelsemöte inför Höstårsmötet. Så datumen blir då: 

 ST42 tisdagen den 17/8 

 ST43 tisdagen den 28/9 

 ST45 tisdagen den 26/10  

 ST46 tisdagen den 30/11 

 ST47 tisdagen den 28/12 
 

ST41:12 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson 


