
Protokoll fiirt vid JHBF:s sammanträde 2016-10-13

Niirvarande Clas-Göran Persson, ordft)rande
Ingrid Roth
Bo Jonsson
Olle Axne
Mia Breding, sekreterare

§ 14 Mötets öppnande

Ordftiranden hälsade de niirvarande välkomna och ftirklarade mötet öppnat.

§ 15 Tidigare protokoll

Tidigare protokollet godkåindes och lades till handlingama.

§ 16 Distriktsträffen

Clas-Göran och Mia rapporterade lite fran Distriktsträffen. I stora drag handlade det om BIT,
Ruter och Juniorlådan. Mer om detta finns att l?isa på svenskbridge.se.

§ 17 BlT'utbildning i Wången

Vi tog fram tre ft)rslag på datum ftjr BIT- och Ruterutbildning i Wången. 10-1212,24-2612

sarnt24-2613 2017.

§ 18 Juniorlådan

Vi beslutade att vi inte kommer att uppge intresse ftir att delta som "pilot" i Juniorlådan. Fyra
klubbar deltar nationellt, som det ser ut i nuläget. Under det ft)rsta året ftir projektet kommer
vi att starta upp en kommit6, som ffir till uppgift att jobba med detta inft)r kommande år.

§ 19 "Styrelsefaddrar" till DM-tävlingar

Clas-Göran kom med ett ft)rslag om "fadderverksamhet" i samband med DM-tävlingar och

andra tävlingar som ingar i Jiimtrally. Tanken är att vi ska kunna hjälpa till med att sprida

info kring tävlingen, hjälpa till med att hitta sponsorer till priser, roligt upplägg osv. Eftersom
JHBF har ansvar for Jåimtrallyt, vill vi erbjuda hjälp om så önskas av arrangerande klubbar.

§ 20 Lag-mixed

Förslaget iir att Lag-mixeden ska spelas den 18/3 2017. Vi diskuterade lite om hur tävlingen
ska läggas upp. Förtiiring? Gröna Hissen? Mycket priser? Vi återkommer till detta.

§ 21 Hemsidan

Hemsidan börjar ta form. Tanken är att det ska gå att hitta allt dtir så småningom. Status,

roterande information samt styrelsens protokoll ska alla kunna gå in och titta på. Senaste

protokollet finns där, tillsammans med lite annan information.



§ 22 Ekonomi

Hittills i år har vi ett minusresultat på 15 000:-. Bo tittar nåirmare på vart pengama gått och

varftir det ser ut så.

På Gösta Wallins minnesfond finns 20 780:- på kontot ftir ntirvarande.

§ 23 Övriga frågor

Plaketter. Bo meddelande att det finns både guld- och silverplaketter for några år framöver.

Gösta Wallins minnedfond. Bo och Göran M kollar upp med banken och forsöker få till en

bra form av konto.

Alla TL med silverbehörighet har fått inbjudan till ett seminarium i Örebro i januari. Mia

kollar upp niir sista anmälningsdag är och Clas-Göran kollar upp vilket intresse det finns att

skicka någon/några fran distriktet.

§ 24 Mötets avslutande

Då inga fler frågor fanns, ft)rklarades mötet avslutat.

Vid protokollet
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"Miu Breding

Justeras
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Clas-Göran Persson


