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 Protokoll ST54. 2012-01-26 
 

 

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

november 2011. 

 Närvarande: 

 Suzanne Larsson, ordförande       

 Marit Askernäs, kassör       

 Torbjörn Askernäs, sekreterare      

 Solweigh Andersson       

 Ingrid Skoglund 

   

ST54:01 Mötets öppnande. 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

ST54:02 Föregående protokoll  

 Mötesprotokoll ST53, daterat 2011-11-30 justerades och lades till handlingarna. 

 

ST54:03 TL/DTL - frågor 

DM Lag-kval 

Allt klart! Avgifter är fakturerade respektive lagkaptens klubb via Ruterkontot. 

Finalen spelas den 11-12 mars 

DM veteraner 

 Allt är klart. 

DM par  

 Spelas 11 februari inbjudningar utskickade och allt är klart. 

DM Individuellt 

 Inbjudan finns utlagd på Spader. 

DM mixed 

 Inbjudan finns utlagd på Spader 

Övrigt TK 

Gällande felaktig rapporterad prislista på Tre Sang open så är FSB (Tommy  

Andersson & Carina Westlin) informerade om händelsen och VDB kan bara  

konstatera att man lokalt inte har datakompetens nog för att kunna se vad som hänt  

varför ärendet avslutas. 

 

ST54:04 Ekonomiuppdatering 

 Kassören redovisade VDB:s ekonomiska ställning. Ekonomin är i balans med budget  

 och likviditeten är god. 

 Kort genomgång av resultaträkningen gjordes.  
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ST54:05 Besök hos våra klubbar. 

 Kristinehamns BK har tyvärr lagt ned verksamheten. Carl-Åke Hollander har fått  

 några av deras spelare att börja åka till Karlskoga för att spela.  

 Karlskoga BK har inplanerat besök från VDB den 8/3.  

 

  ST54: 06  Utskick och planering av vårens arbete inför rekrytering hösten 2012. 

 Ordföranden ordnar ett utskick till klubbarna för att få in information om vilka klubbar  

 som avser att hålla kurser i höst. Svar vill VDB ha in senast den 27 mars. 

 Gemensam annons ska ordnas innan sommaren samt en ny annons i början av hösten. 

 

  ST54: 07  Webbmasterfrågor 

 Ingrid är nu nästan klar med arbetet att lägga in alla dokument i Spader Något enstaka  

 dokument saknas. 

   

   ST54:08 Åtgärdslistan 

Genomgång av åtgärdslistan. Samtliga punkter kvarstår f.n. 

Se bilaga 1 

 

ST54: 09 Övriga frågor 

Sekreteraren meddelade att han skickat ut e-post till valberedningen med info om vilka 

personer som står i tur att avgå. 

 

ST54:10 Mötet avslutas 

 Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Torbjörn Askernäs  Suzanne Larsson  
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             Bilaga 1 

 

VDB Åtgärdslista 
Protokoll Ärende Ansvarig 

? Undersöka om det går att få SISU-bidrag Styrelsen 

ST43:06 Besök hos klubbar 

- Pågående 

Styrelsen 

ST43:06 Besök, Billerud Styrelsen 

ST43:06 Besök, Club 60 Styrelsen 

ST43:06 Ev. besök Karlskoga Carl-Åke H 

ST43:07 Inköp av brickläggningsmaskin 

- Avvaktas då nuvarande maskin fungerar 

Styrelsen 

ST46:07 Webb-info, uppladdning av dokument 

- Pågående 

Webmaster 

ST50:04 Få in ytterligare en ledamot till TK Styrelsen/TK 

ST54:04 Kontakta Rikskonsulenten ang. kurs i vår Torbjörn O. 

ST54:04 Skicka ut förfrågan om kurser till klubbarna Suzanne 

 


