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MÖTE  2,  VERKSAMHETSÅRET  2019/2020  

        Tid 13.40–16.20 

Närvarande: Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling (B.S.), Jan Malmström (J.M.), Micke Melander (M.M.) 
och Ida Grönkvist (I.G.). 

1. E.A. föredrar dagordningen. 

 I.G. väljs till protokollförare. 

2. Föregående protokoll föredras.  

 E.A. har varit i kontakt med TK. Det finns inga formella problem med att ha JSM 
2020 i november och sedan JSM 2021 i januari/februari året därpå. Efter beslut är 
JSM-lag nedlagt tills vidare.  

 Angående träning på BBO för juniorer. Norge har tidigare gjort online-lektioner för 
bl.a. juniorer. M.M. menar att det kan vara möjligt att titta på det material som där har 
använts och eventuellt kombinera det med en fast tid för online-spel på BBO. JK 
tycker att idén ska föras vidare till den junioransvarige som förbundet anställer. 

 Inventering av projekten i Juniorlådan:  

o J.M. har pratat med Kungsbacka som trots engagemang inte fått ja från 
någon skola i området att komma dit och undervisa.  

o B.S. har varit i kontakt med Ulricehamn som uppger att de haft ungefär 10 
juniorer i gymnasieåldern som spelade under en termin men att projektet 
sedan har lagts ned. 

o E.A. har försökt kontakta Norrort om deras projekt utan framgång. 

o M.M. informerar om det han vet om övriga juniorprojekt i landet. 

o JK konstaterar att Elevens val verkar ha blivit borttaget som obligatorium 
på skolor i många regioner. Detta gör det svårare för projekten att ta sig in 
på skolorna. Frågan behöver utredas ytterligare, för att eventuellt hitta 
alternativa sätt att komma i kontakt med skolorna utan att Elevens val finns 
att tillgå.  

 Juniorsidorna på SBF:s hemsida. B.S. och I.G. har nu administrationsrättigheter till 
hemsidan. Avsikten är att med större kontinuitet än vad som nu sker uppdatera med 
nyheter om bl.a. juniorer som spelar i stora tävlingar i Sverige, tipsa om tävlingar som 
är på gång m.m. Frågan om vilka kanaler som ska användas för att nå bridgespelande 
juniorer är fortfarande under uppföljning. 

3. Nordic Camp 2020. Kristihimmelfärds.  

 Efter att ha sammanfattat de kontakter som har skett med diverse klubbar och hotell 
m.m. sedan senaste mötet konstaterar JK att man ännu är redo för att fatta ett beslut 
om var Nordic Camp ska hållas.  
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 E.A. och M.M. får i uppdrag att i den kommande veckan undersöka några av de 
alternativ som JK har framför sig. Även B.S. ska undersöka boendesituationen vid ett 
eventuellt arrangemang på västkusten.  

 I.G. får i uppdrag att höra sig för med potentiella tävlingsledare/organiserande 
personal till lägret. 

 Ett beslut i frågan om vart lägret ska hållas kommer att fattas av JK inom 1-2 veckor.  

 Det är JK:s uppfattning att lägret med hänsyn till de restider som det kommer innebära 
för bl.a. våra nordiska grannländer bör börja torsdagen den 21 maj på eftermiddagen 
och sluta söndagen den 24 maj vid lunch.  

4. E.A. informerar om hur långt SBF har kommit med anställningsförfarandet av en 
juniorkonsulent på deltid. Förfarandet är igång och det har varit många sökande.  

5. JK diskuterar eventuell marknadsföring av juniorrekrytering under festivalen samt hur 
festivalen marknadsförs för juniorer. 

 M.M. informerar om hur SBF tidigare har marknadsfört festivalen för juniorer bl.a. 
vad gäller juniorboende på Scandic Väst.  

 Det har tidigare arrangerats juniorseminarium under bridgefestivalen. JK konstaterar 
att det är svårt att under festivalveckan konkurrera med programmet med bridgespel 
under dagen om man vill att många ska delta. En möjlighet är dock att hålla 
exempelvis ett frukostmöte innan tävlingarna startar. 

 JK ser gärna att juniorrekrytering synliggörs under festivalen. J.M. får i uppdrag att 
med hjälp av sina Varberg-kollegor sammanfatta en kortare informationstext om hur 
juniorrekryteringen i Varberg har gått till så att en sådan folder i kombination med 
annan information ska finnas lättillgänglig för klubbar och enskilda att plocka med sig 
och inspireras av under festivalveckan.  

6. JK diskuterar Juniorfonden och Magnus Göransson-fonden. 

 Juniorfonden förvaltas nu av JK och det är JK som fattar beslut om vilka 
projekt/juniorer som ska få ta del av medel ur fonden. Fonden fylls på årligen med 
bl.a. intäkter från de så kallade Vårsilvrena samt av intäkter från böckerna En giv för 
framtiden och diverse penninggåvor. Ansökningarna ska skickas till SBF:s kansli. 
M.M. ska uppdatera dokumenten på hemsidan.  

 Magnus Göransson-fonden förvaltas för närvarande efter direktiv av Roger Wiklund 
och Lars Persson. JK konstaterar att så länge fördelningen mellan de två fonderna ser 
ut på detta sätt är det nödvändigt att hålla en kontakt med dessa när ansökningar 
kommer in till Juniorfonden så att dubbla anslag inte betalas ut. 

 JK diskuterar de ansökningar som har kommit in till Juniorfonden sedan senaste 
mötet.  

7. Den kommande veckan har JK tight kontakt på e-post för att kunna besluta plats inför Nordic 
Camp. Nästa möte kommer preliminärt hållas på Skype den 12 februari 2020 kl. 19.00 då 
mer praktiska detaljer och organisering av lägret ska hanteras.  
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