
Protokoll fört vid JHBF:s sammanträde 2016-08-29 

 

Närvarande Clas-Göran Persson, ordförande 

  Ingrid Roth 

  Kenneth Fredriksson 

  Bo Jonsson 

  Göran Kullberg 

  Göran Mattsson 

  Michael Rosén 

  Olle Axne 

  Mia Breding 

 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Clas-Göran hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Mötestider 2016/17 
 

Clas-Göran hade tagit fram ett förslag på tider för möten under kommande säsong. Förslaget 

godkändes och kommer att bli på följande tider: 

 

13/10, 10/11, 15/12, 2/2, 16/3, 4/5. Årsmötet, i samband med Ingrid Roths vandringspris föreslogs 

till den 20/5, vilket även det godtogs. 

 

§ 3 Kostnadsersättningar till styrelsen 
 

Enligt årsmötet beslutade att styrelsen ska fördela 10 000:- i kostnadsersättningar. Det beslutades att 

dessa pengar ska fördelas enligt följande: 2 600:- vardera till ordförande, sekreterare och kassör 

samt 50:- vardera/möte till samtliga deltagare. 

 

§ 4 Sommarbridgen 
 

Priser kommer att delas ut efter kvällens tävling. Även i år kommer de spelare som deltagit i 

samtliga tävlingar att premieras med 200:-. 

 

§ 5 Juniorlådan 
 

Vi kommer att arbeta med detta i förbundet. Mer om projektet finns att läsa om på SBF:s hemsida. 

Förslagen var att ta kontakt med skolledning, media samt bridgelärare. 

 

§ 6 Distriktsträffen 
 

Årets Distriktsträff går av stapeln i Örebro den  2-4/9. Clas-Göran och Mia kommer att  

representera JHBF. 

 

§ 7 Utbildning 
 

Åre/Duveds BK kom med ett förslag på årsmötet om en utbildningshelg på Wången. Frågan 

överläts till styrelsen i JHBF. Utbildningen ska handla om BIT och Ruter i första hand. Michael 

kollar upp med SBF när de har möjlighet att närvara med en konsulent. Clas-Göran pratar med 

Wången. 

 



§ 8 Mixed lagtävling 
 

Förslaget om en Mixed lagtävling kom på årsmötet. Tävlingen kommer att ingå i Jämtrallyt, enligt 

förlaget. Däremot kommer den inte att få DM-status. 

 

§ 9 Jämtrallyt 
 

Jämtrallyt måste bestå av minst 6 tävlingar, för att det ska få guldstatus. 2016/17 ingår 8 tävlingar. 

Kenneth kommer att vara ansvarig för rallyt. 

 

§ 10 Sonfjällsbridgen 
 

Sonfjällsbridgen kommer att ingå i Jämtrallyt. Kenneth och Michael kollar upp lämpligt datum. 

 

§ 11 Spelprogram 
 

Kenneth har gjort ett förslag på spelprogram. Förslaget godkändes och kommer att skickas ut till 

klubbar och medlemmar. 

 

§ 12 Kval till DM 
 

Kenneth och Clas-Göran kommer att göra en beskrivning hur kvalen ska gå till och skicka ut till 

klubbarna. Vi önskar få fler som deltar i kvalen och därför är det önskvärt att så många klubbar som 

möjligt arrangerar kval. 

 

§ 13 Mötets avslutande 
 

Då inga övriga frågor fanns, förklarades mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Mia Breding 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Clas-Göran Persson 

 

 


