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 Protokoll ST72. 2014-10-16 
 
 
Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund torsdagen den  
16 oktober 2014  
 
 Närvarande: 
 Ingrid Skoglund 
 Håkan Schullström 
 Sture Arnesson  
 Via mail: 
 Thomas Fridlund 
 Birgitta Frödin 
 Mikael Lemborn 
 Ola Lindblom 
 
  
ST72:01 Mötets öppnande 

Ingrid Skoglund hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
ST72:02 Föregående protokoll  

Mötesprotokoll från föregående möte daterat 2014-05-08 kommer att behandlas vid 
nästa styrelsemöte. Ingrid fick i uppdrag att kontakta Mikael Göransson (tidigare 
ordförande) för underskrift av protokollet från mötet. 

 
ST72:03 Ny ordförande för Värmland-Dals Bridgeförbund 

Kommer att behandlas på nästa styrelsemöte p g a för att vi var för få deltagare 
närvarnade. 
. 

ST72:04 DM-tävlingar 
DM-damer spelades 2014-10-11 i Åmål, enda negativa är att för få dam par som 
spelar DM, behövs jobbas på så det blir fler. Beslut togs att våra DM-tävlingar (par) 
startar kl 10,00 under denna säsong. Ingrid fixar medaljer till DM-tävlingarna. 

 
ST72:05 Rapport från DTL 

Vår DTL kunde inte närvara så vi flyttar rapporten till nästa möte. 
 
ST72: Tävlingsledarutbildning 

Beslut har tagits via mail att VDB hoppar på tävlingsledareutbildning som arrangeras 
av Bohuslän-Dals BridgeFörbund 18-19 oktober 2014. Inbjudan har skickats via mail 
av Håkan Schullström till våra klubbars ordförande. Från vårt förbund har vi fått 4 st 
anmälningar. VDB står för kostnaderna. 
 

ST72: 07 Utbetalning Junior-bidrag 
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VDB har fått förfrågan från Claes Bodin gällande Teo Bodin resor för att representera 
Sverige i VM för ”Kids”, ungdomar upp till 15 år, även bidrag till Bridgefestivalen då 
han ska träna bl a i Charimans cup med laget ”Sweden Kids” totalt 970,00 kr. Vi har 
även fått förfrågan från Claes om resebidrag för Teo, denna går Junior-SM Par i 
Uppsala 6-7 september 2014 total 1 000,00. Styrelsen beslutade att bevilja förfrågan 
och kommer att betala ut 1 970,00 i juniorbidrag för Teo Bodin.  
 

ST72:08 Övriga frågor 
Det fanns ingen övrig fråga. 
 

ST72:09 Mötet avslutas 
Ingrid tackade de närvarande för deltagande i mötet och kommer att skicka protokollet 
vidare till de i styrelsen som inte var närvarande för ett OK. 
 

Vid protokollet:  Justeras: 
 
_____________________________________ _________________________________ 
Ingrid Skoglund  Håkan Schullström 
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