
Styrelsemöte VDB St73, Vålberg 141204 

Närvarande: Thomas Fridlund, Ingrid Skoglund, Håkan Schullström, Mikael Joansson, Michael 

Lemborn. 

 

§1.  Vice Ordförande Thomas Fridlund, öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt 

välkomna samt tackar Ingrid för möjligheten att få hålla mötet i Vålberg.  

§2. Föregående protokoll dvs St70 från den 8/5samt  St 71 konstituerande och St 

72 lades nu till handlingarna. 

§3.  VDB behöver ha en ny ordförande, då valberedning och årsmöte ej lyckats hitta 

någon försöker nu alla hjälpas åt att hitta någon som är villig att ta sig an 

uppdraget som ordförande för distriktet. Ingrid S får i uppdrag av styrelsen att 

lägga ut/söka på spader. Styrelsen jobbar aktivt vidare med frågan. 

§4. DM tävlingar som VDB har ansvar för under vårterminen 2015: DM-veteran 

10/1, DM-par 7/2, DM-individuellt 14/2, DM-lag 7/3, DM-mixed. Mikael 

Johansson får styrelsens uppdrag att kontakta Solsta bridgen för 

arrangemangen utav par, lag, veteran och mix. När det gäller DM-lag beslutade 

styrelsen för att det endast i år spelas final, och kvalet blir således inställt, 

starttid för samtliga DM ska är satt till kl 1000. 

§5. DTL rapporterar: det förhandlas med klubb för arrangemang utav DM-tävlingar 

samt att samtliga div 4 flyter på bra och vissa är redan färdigspelade.  

§6. SM-startavgift beslutades det om på årsmötet, men styrelsen valde att även 

ersätta de par som faktiskt spelade för distriktet i SM-par under 2014, de 

berörda paret/en får ersättning utbetalt från VDB retroaktivt. Styrelsen 

beslutade att i fortsättning ersätts de par som de fakto representerar distriktet 

och spelar SM-finalspelet. 

§7. Rallytävlingar flyter på bra, vi ser positivt på att det är många som är med och 

spelar våra tävlingar även om både klubb och distrikt önskar vi vore ännu fler. 

Michael Lemborn får styrelsens uppdrag att kontakta BK 3sang för 

sammanställning/resultat för deras senaste rally deltävling.  

§8.  Ekonomi behandlades, likt tidigare år ligger den största delen av både intäkter 

och utgifter på vårterminen, prognosen ser dock fortfarande ut som om vi går 

med ett minusresultat för året. Plusgirot kommer inom kort avslutas och 

ersättas med nytt konto på SEB.  

§9. Tävlingsledare utbildning på Tofta. VDB hade 4st representanter anmälda Kent 

Rörqvist Arvika, Håkan Lööf Karlskoga, Ingrid Skoglund BK Skogsstjärnan och 

Inger Mörk BK Skogsstjärnan pga sjukdom kom endast 3st iväg på utbildningen. 

Kent R var den enda av våra delegater som genomförde provet med godkänt 

resultat och har därmed tävlingsledare befogenheter för bronstävlingar.  



§10. Mötet avslutades och Thomas tackade samtliga för trevligt möte och återigen 

Ingrid för möjlighet till ”hemma hos” mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________    

V. Ordf/ Sekreterare: Thomas Fridldund              


