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MÖTE  5,  VERKSAMHETSÅRET  2019/2020  

    Tid: 19.00–20.45 

Närvarande (per telefon): Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling (B.S.), Janne Malmström (J.M.),  
Mats Engman (M.E.) och Ida Grönkvist (I.G.). 

 

1. E.A. föredrar dagordningen. 

 I.G. väljs till protokollförare. 

 

2. JK diskuterar hur man ska ställa sig till att arrangera Nordic Camp den 21–24 maj med 

hänsyn till rådande situation. JK är enig i att läget ännu inte är tillräckligt stabiliserat för att 

det ska finnas förutsättningar för att planera inför och organisera ett större juniorläger inom en 

månad.  

 BESLUT: Nordic Camp den 21–24 maj 2020 ställs in. 

 WBF har beslutat att inte ställa in årets JVM. Tävlingen kommer istället att hållas 

2021 då även de juniorer som egentligen hade sitt sista juniorår 2020 tillåts delta. 

Junior Camp flyttar runt mellan Sverige, Norge och Danmark. SBF behöver vara i 

kontakt med övriga nordiska länder för att besluta hur vi ska förhålla oss till att 

Nordic Camp ställs in i år. M.E. åtar sig att lyfta frågan med NBU för att utreda om 

Sverige ska arrangera Nordic Camp nästa år eller om rotationen ska fortsätta 

obehindrat.  

 JK diskuterar alternativa juniortävlingar som kan arrangeras online under den tid som 

Nordic Camp skulle ha hållits. B.S. föreslår diverse spelupplägg. JK enas om att en 

endags lagtävling torsdagen den 21 maj 2020 är den smidigaste lösningen. 

Anmälningar från samtliga nordiska länder kan då ske fram till och med den 18 maj. 

JK beslutar att ge B.S. ansvar för att en tävling arrangeras. M.E. och J.M. stöttar B.S. i 

arrangemanget och hjälper till med kommunikationen till juniorer inom och utom 

Sverige samt med att sätta ihop lag. 

 M.E. får i uppdrag att avboka hotellbokningen med Scandic Grand, informera 

anmälda juniorer om att Nordic Camp är inställt samt att informera dem liksom övriga 

juniorer om den online-tävling som kommer att spelas den 21 maj. I uppdraget ingår 

att höra av sig till övriga nordiska länder med en inbjudan om deltagande.  
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 I.G. får i uppdrag att kontakta den tilltänkta personal till Nordic Camp som JK varit i 

kontakt med.  

 

3. E.A. föredrar för det välkomstbrev som förbundet skickar ut till nyligen anslutna juniorer. 

E.A. föreslår att brevet ska uppdateras så att det innehåller lite olika information beroende på 

ålderskategorin som de nya juniorerna tillhör. JK ger E.A. i uppdrag att utforma två olika 

välkomstbrev, där ett riktar sig till yngre juniorer och ett till de lite äldre. JK för en diskussion 

kring vem juniorerna ska hänvisas till kommunikationsvis, dvs. om den naturliga kontakten 

ska ske med JK eller med kansliet/förbundet. Frågan bordläggs tills vidare. 

 

4. E.A. har varit i kontakt med redaktionen för tidningen Svensk Bridge samt styrelsen om att 

införa ett stående inslag i tidningen med juniorriktat innehåll. Det finns nu ett utrymme i 

kommande nummer dedikerat till juniorer. Sidan/rutan behöver inte vara av särskild storlek. 

JK diskuterar vilken slags innehåll man vill ha med på sidan. JK anser att det är en god idé att 

ha tillgång till ordentliga fotografier på juniorer. E.A. kommer att skriva ett bidrag till sidan 

till nästa nummer som har manusstopp den 12 maj. Framöver är det JK:s ambition och 

förhoppning att kunna engagera diverse juniorer och andra att bidra till innehållet på sidan, 

oavsett längd eller innehåll i text. Manusstopp är i regel en månad innan numret planerar att 

tryckas.  

 

5. Övriga frågor 

 M.E. informerar om rekryteringsprojektet. Projektet kommer gå live på torsdag.  

 JK diskuterar generellt hur man ska få kontakt med juniorer ute i landet som inte 

spelar på någon av de större klubbarna eller en klubb där det finns många juniorer. JK 

är i nuläget osäkra på vad som är det säkraste sättet att nå ut till dessa med 

information om läger, tävlingar m.m. och diskuterar möjligheten kring att använda sig 

av ”informationsmottagare”, det vill säga en vuxen person på klubben i fråga som får i 

uppdrag att förmedla information vidare till klubbens junior(/-er). 

 Riksläger och JSM i höst – det har nu gjorts en preliminär bokning av den kursgård 

på Väddö som tidigare diskuterats för den 23–27 oktober 2020. Kursgården kan 

avbokas utan kostnader med två månaders varsel om det visar sig att corona-

situationen inte förbättras under de kommande månaderna. JK kommer ha ett möte 

kort inpå sista datum för avbokning (23 augusti) för att besluta i den frågan. JK 
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bedömer det som en stor fördelar att det finns material för att hålla tävlingar m.m. på 

plats sedan tidigare. Inbjudan med en första information om helgen kan gå ut runt 

Kristihimmelfärds.  

 E.A. berättar om att hon i maj kommer åka till kansliet i Örebro för att få information 

om JK:s budget och reda ut vilka pengar JK har och var de kommer ifrån, samt vilka 

pengar som har lagts på förbundsnivå de senaste åren för juniorverksamhet. En 

utredning av förhållandena är av betydelse inte enbart inför ett beslut kring budgeten 

för nästa verksamhetsår utan är även kopplad bland annat till frågan om hur de som 

jobbar med olika juniorarrangemang ska arvoderas.  

 

6. Nästa möte bokas till den 8 juni 2020 kl. 19.00 och kommer ske per telefon.  

 

Ida Grönkvist 

 


