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 Protokoll ST44. 2010-11-30 
 

 

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

november 2010. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande 

 Marit Askernäs, kassör 

 Torbjörn Askernäs 

  

ST44:01 Mötets öppnande. 

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

 

ST44:02 Föregående protokoll  

Föregående mötes protokoll ST43, daterat 2010-08-17 gicks igenom. Justering kunde 

dock ej göras då något originalprotokoll fanns tillgängligt. 

 

ST44:03 Besök hos våra klubbar 

Ordförande tar fram en prioriteringslista till styrelsemöte 45 i januari. 

 

ST44:04 TL/DTL-frågor 

DM-lag/ ett lag har hoppat av. För dagen fanns inget besked om TL eller om 

cafeterian kommer att hålla öppet under kvalet.  

 

DM veteraner/ Torbjörn Askernäs tar över som TL för detta evenemang. 

 

TL steg 3/ Susanne ställde frågan om hon kunde få åka på denna kurs. Då styrelsen 

inte var beslutsmässig vid mötet togs beslut om att hon fick åka via mail till 

styrelseledamöterna. 

 

DM generell: Susanne ansåg att inbjudningar till våra DM-tävlingar måste komma ut 

tidigare än vad som varit fallet hittills. 

 

DM damer/ Det kunde konstateras att endast 10 par kom till start. Dessutom var 

medaljerna inlåsta så att TL ej kom åt dessa. Medaljutdelningen kommer därför att 

göras på vårårsmötet. Denna händelse aktualiserar behovet av en instruktion/checklista 

för TL vid VDB:s tävlingar. 

 

Allsvenskan Div IV/ Spelet i div 4 har skötts väldigt bra denna säsong och 

informationen har fungerat alldeles utmärkt. Stor eloge till TK! 

 

Värmlandsrallyt/ Inger nytt att meddela sedan föregående möte. Nästa Rallytävling är 

i Arvika den 6/1. 
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ST44:05 Webmaster 

 Inget nytt för dagen då  Ingrid Skoglund ej var med på mötet. 

 

ST44: 06 Brickläggningsmaskinen – nyheter inom området 

Behandlades ej 

 

   ST44: 07  Åtgärdslistan 

Behandlades ej 

 

   ST44:08 Övriga frågor 

Marit Askernäs gick igenom ekonomin. Allt ser bra ut. Dock kommer det mycket 

kostnader inom kort. Dessa är dock budgeterade och innebär inge problem.  

Se bilaga 1.  

 

ST44:09 Nästkommande möten 

Följande preliminära mötesdatum spikades: 

Torsdag den 13 januari kl 18.00 

Torsdag den 17 februari kl 18.00 

Torsdag den 17 mars kl 18.00 

Torsdag den 14 april kl 18.00 

Torsdag den 26 maj kl 18.00 

 

ST:43:10 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson 

  

    


