DALABRIDGEN
Protokoll fört vid Dalabridgens styrelsemöte 2010-08-15 i Falun
Närvarande: Peter Johansson, Ingela Nelander-Häll, Magnus Eriksson, Sven Johannesson, Kjell Ericsson

1) Peter öppnade mötet.
2) Per Sjöman, Ulf Sundberg, Gösta Edström, Nils Eliasson närvarade inte.
3) Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.
4) Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Ingela.
5) Protokollet från föregående möte gicks igenom och godkändes.
6) Styrelsen gick igenom åtgärdslistan med följande kommentarer:
DM-par kvalplatser är sammanställda och finns med i inbjudningarna som är utskickade.
Ansvarsfördelning för styrelsen: Klart, men ska revideras.
Ta fram checklista för TL:s ansvar: Flyttas fram till nästa möte.
Förslag på TL-arvoden: Klart
Börje Erkers brev till styrelsen angående reserver i DM-tävlingar: Klart
Upplägg av DM-final lag: Klart
Skicka ut inbjudningar för DM-tävlingar: Klart
Inventera kursutbudet hos klubbarna: Gjort utskick, Flyttas fram till nästa möte
Kolla upp när kurser för TL-utbildning Steg 2 och Steg 3 ska gå: Klart
Uppdatera hemsidan med nya styrelsen: Klart
7) Ekonomisk rapport
Nils är frånvarande så rapporten får vänta.
Nils vill ha in en lista över vilka som har deltagit i SM-tävlingar för att kunna betala ut
ersättningar.
8) Tävlingsledarens rapport
 Magnus visade ett förslag på ersättningar för tävlingsledare. Styrelsen fattade
beslutet att föreslagna ersättningar ska gälla.
 Mail från Lennart Persson (kanslichef på FSB) har inkommit med en lista över aktiva
juniorer i distriktet med uppmaning om att gå igenom listan och sedan maila tillbaka
till Lennart vilka det är som är aktiva. Styrelsen gick igenom listan och tog bort de
som inte är aktiva. Magnus får i uppgift att kolla med den klubb som har en
registrerad junior för att utröna om denne fortfarande är aktiv.
 Styrelsen lade ut TL för de tävlingar som kommer gå under 2010 enligt följande:
DM-Veteraner, Kjell Ericsson
DM-Mixed, ev Peter Johansson
DM-Lagbarometer, Kjell Ericsson
Peter Johansson hör med Borlänge om de har någon som kan tänkas vara TL för div.
4.
9) Rekryteringsverksamheten
Gösta har gjort ett utskick till klubbarna och vi inväntar resultatet av det utskicket tills Gösta
kommit tillbaka.
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10) Hemsidan – Lägesrapport
 Få ut aktuella resultat och bilder på tävlingar genomförda i Dalabridgens regi.
 Se till att aktuell ställning för Dalarallyt finns på hemsidan.
 Se till att filer med spelprogram samt inbjudningar finns på hemsidan.
11) Rapport från Svensk Bridge
Inget att rapportera.
12) Utbildningsfrågor
 Se punkt 9.
 Vi har interna behov av Steg 2 och Steg 3 utbilidning.
 Ingela undersöker innehållet på den centrala utbildningshelgen.
13) Övriga frågor.
 Ersättningsregler för SM-finaler
Oförändrade.
 Få in resultat och bilder i tidning.
Resultat och bilder ska skickas till Per Sjöman så att han kan maila detta till tidningar i
distriktet.
 Peter gick igenom punkter angående vad som kommer att tas upp på distriktsträffen.
 Styrelsens ansvarsfördelning.
Styrelsen gick igenom den ansvarsfördelning som finns och reviderade de saker som
uppenbart inte gäller längre. Peter skickar ändringarna till Ulf och han skickar i sin tur
den nya listan till styrelsen som läser igenom ansvarsfördelningen till nästa möte då
den spikas.
Listan med arbetsuppgifterna för styrelsen ska också revideras.
 Kjell har fått förhinder att delta på DTL-konferensen ingen kunde ersätta så Magnus
blir ensam.
 Brevet från Börje Erkers angående regler för reservpar/reservlag i DM.
Peter får i uppdrag att svara Börje på hans brev till styrelsen.
14) Nästa möte.
Borlänge bridgeklubb den 3 oktober.
15) Peter avslutade mötet.

Protokollförare
Kjell Ericsson
Justeras:
Peter Johansson

Ingela Nelander-Häll
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