
Protokoll fört vid styrelsemöte i Västergötlands bridgeförbund 28 januari 2014 

 

Närvarande: Roland Andersson 

   Leif Axelsson 

   Hans Bogeskär 

   Hans Brolin 

   Jaenita Johansson 

   Thomas Johansson 

   Bengt Larsson 

   Christer Swenson 

   Björn Westling 

 

1 Ordföranden öppnade mötet. 

 

2 Hans Brolin valdes att justera dagens protokoll. 

 

3 Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 

 

4 Division IV 

 

Följande lag har kvalificerat sig för division III kommande säsong: Alingsås BS Raset, 

Ulricehamns BK Jörgen, Borås BA Aspanäs C, Lidköpings BK Ronny, Lidköpings BK P-A 

och Skövde BA Leifsson. 

 

Inför nästa säsong beslutades att eventuella kvällsmatcher skall avgöras innan sista 

sammandraget. 

 

5 Förtjänsttecken 

 

Thomas Johansson rapporterade om att han i samband med Borås BA:s 

trettondagsbarometer förärade Gunnel Svenssons förbundets förtjänsttecken i silver med 

lagerkrans. 

 

6 Startavgift i DM lag 

 

Beslut togs om att arrangerande klubb i de två första omgångarna av DM lag har rätt att ta ut 

en bordsavgift om 5:- per bricka.  

 

7 Diskussion kring stadgeförändring 

 

Thomas Johansson fick styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag till stadgeändring, vilket 

skall presenteras vid vårens klubbträff för klubbarna. Detta för att hantera problemet med  

rösträtt vid årsmöten. 

 

8 Töreboda BK 

 

Bengt Larsson rapporterade om sina kontakter med klubben. Klubben har styrelsemöte i 

veckan för att fatta beslut om framtiden. 

 



 

9 DM högst ruternål 

 

Beslut togs om att DM högst ruternål arrangeras i Skövde 29 mars.  

 

10 DM Lag 

 

Diskussion fördes kring framtida upplägg av DM lag. Utifrån kvällens diskussion fick 

Christer Swenson och tävlingskommittén i uppgift att ta fram ett förslag till klubbträffen.  

 

 

11 Planering av klubbträffen 

 

Följande beslutades inför klubbträffen: 

 

Tidsprogram: 10:30-12:00 Styrelsemöte 

                       12:00-13:00 Lunch 

                       13:00-15:00 Klubbträff 

 

Bo Roos ansvarar för utskick av inbjudan. Anmälningar sker till Bengt Larsson som har 

kontakt med Falköpings BS.  

 

Preliminärt program 

1. Spelprogrammet 2014/2015 

2. DM Lag – förslag till nytt upplägg inför 2015 

3. Förslag till stadgeförändring kring rösträtt vid årsmöte 

4. Simultankval 

5. Utbildningsbehov 

6. Information om förtjänsttecken 

 

12 Livesändningar 

 

Christer Swenson och Bengt Larsson fick i uppdrag att utreda möjligheten att ”livesända” 

samtliga rallytävlingar och DM-tävlingar på distriktets hemsida.  

 

13 Övriga frågor 

 

- Silversanktion beviljades för Boråsserien som ersätter Ulricehamnsserien. 

- Beslut togs om förenklad rutin för ekonomisk redovisning. Den andel av bordsavgiften 

som tillfaller klubben behöver inte först betalas in till distriktet.  

- Diskussion fördes om vinterfestivalen. 

- Frågan om en tävling kan ingå i rallyt om den inte uppnår silverstatus diskuterades. 

Styrelsens uppfattning var att en tävling som inte har silverstatus inte heller kan ingå i rallyt. 

 

 

 Vid protokollet                                                   Justeras 
 

 

 

Thomas Johansson                                            Hans Brolin 
 


