
Protokoll styrelsemöte i Västergötlands bridgeförbund 

 

Tid: lördag 10 maj kl 10:30 

 

Plats: Medborgarhuset i Falköping 

Närvarande: Thomas Johansson, Bo Roos, Roland Andersson, Björn Westling, Hans Brolin, Bengt 

Larsson, Christer Swenson, Leif Axelsson 

 

Dagordning 

 

1. Mötets öppnande 

Thomas förklarar mötet öppnat.  

 

2. Val av justerare 

Bengt Larsson 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Godkändes utan ändringar 

 

4. Förtjänsttecken 

Thomas har förmedlat avlidna Daisy Hajeks förtjänsttecken, Silver med lagerkrans, till Daisys son. 

Tillsammans bifogades ett uppskattat personligt brev, som läses upp för styrelsen 

 

5. Förslag till stadgeändring 

Vi diskuterar åsikter som inkommit på de nya stadgarna från bland annat klubbar och banken. Vi 

beslutar föreslå årsmötet uppdateringar enligt 

§7.8 rösträtt vid årsmöte, avslutas med ”Finns inget sådant ombud äger närvarande ordförande 

eller sekreterare rätt att representera klubben.” 

§9 firmatecknande ändras till ”VBF:s firma tecknas av person/personer ur styrelsen. Dessa 

firmatecknare utses vid styrelsens konstituerande möte.” 

 

6. Utträde ur distriktet - Töreboda BK 

Bengt informerar om Törebodas beslut, 8 av 11 medlemmar flyttar till andra klubbar. Att en klubb 

är verksam innebär aktiv spelkväll och/eller ett lag i Allsvenskan eller DM.  

Vi beviljar Töreboda utträde ur distriktet 

 

7. Medlemskap i distriktet - Kvänums BK 

Vi bekräftar interimsbeslutet från 140222, klubben har fått en bra uppstart med många par varje 

vecka 

 

8. Framtida upplägg av DM Lag 

Christer beskriver kortfattat ett nytt förslag till upplägg av DM-lag. Vi beslutar att diskutera det 

ytterligare under klubbträffen 

 

9. Regler för silverpoängsbonus i DM lag 

Vi beslutar införa tillägget: För att spelare skall få bonus i DM-lag krävs att han har spelat en 

tredjedel av tävlingens brickantal.  

 

10. Spelprogram 2014/2015 

Christer presenterar nästa års spelschema. Efter beslut på klubbträffen publicerar Thomas det på 

hemsidan. Årsmötet blir 13 september 2014 

 



11. Ombud till distriktsträffen 

Vi beslutar skicka Christer Swenson som distriktets ombud.  

 

12. Faktura 

Thomas informerar om en bestriden faktura. Vi beslutar att ärendet är utagerat 

 

13. Livesändningar 

Livesändningar fungerar nu på de flesta av distriktets tävlingar och flera klubbar. Bengt har tagit 

fram en lathund, intresserade klubbar kontaktar Leif eller Bengt  

 

14. Diskussion kring TL-behov i framtiden 

Tävlingsledarutbildning steg 2 planeras till 15-16 november, reserv 8-9 november. Lärare blir 

Thomas Winther. För klubbar diskuteras framtagandet av en lathund inklusive lokal 

kvällsutbildningar för 2-3 klubbar i taget.  

 

15. Praktisk planering av klubbträffen 

 

16. Övriga frågor 

 Aplared och Fritsla BS har väldigt lite verksamhet, HansB undersöker framtida planer. 

 Thomas informerar om ett brev från BK ruter till VBF, som skickats till medlem i annan 

klubb 

 Vi beslutar att föregående år distriktsmästare i partävlingar automatiskt kvalificeras för DM-

final 

17. Ordförande avslutar mötet 

 

 

 

____________ ____________ 

Bo Roos  Bengt Larsson 


