
Protokoll fört vid JHBF:s sammanträde 2016-12-15 

 

Närvarande Clas-Göran Persson, ordförande 

  Göran Kullberg 

  Göran Mattsson 

  Olle Axne 

  Kenneth Fredriksson 

  Mia Breding, sekreterare 

 

§ 37 Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 38 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 39 Nytt nyhetsbrev 

 

Clas-Göran har skrivit ett nyhetsbrev, som finns att läsa på webben i BIT. 

 

§ 40 Hänt sedan sist och på gång 

 

Det allmänna intresset för TL-utbildning är klent. Clas-Göran sköter kontakterna med 

granndistrikten, SBF och Wången för den utbildning som planeras där den 24-26 mars. 
 

Allsvenskan div IV är färdigspelad och 1 lag från Jämtland-Härjedalen kommer att flytta upp till 

div III. 
 

Inbjudan till Svenska Cupen har gått ut. Anmälan och betalning ska vara klart senast 18/1. 
 

DM Mixed har spelats. 15 par deltog, vilket betyder att 1 eller 2 par får spela SM Mixed. 
 

Attacus/Frösösilver spelades med 14 par. Det blev en kortare silvertävling som ingår i Jämtrallyt. 
 

Angående Bydalsveckan så var det vid mötestillfället 14 par anmälda till huvudtävlingen. 

 

§ 41 Deltagandet vid silvertävlingar och DM-tävlingar 

 

Deltagandet är lågt vid dessa tävlingar – önskvärt att fler klubbar ställer upp och anordnar kval till 

DM Par och Mixed, och gör allt för att öka antalet spelare. Detta är av stor vikt för att vi ska få fler 

platser i SM. 

 

§ 42 Brickläggningsmaskin 

 

En ny brickläggningsmaskin kommer att kosta ca 50.000 kr, inkl. kortlekar och brickor. Troligen 

behövs en ny dator också. Det beslutades att vi ska beställa en maskin samt extra brickor. Clas-Göran 

tar hand om detta. 

 

§ 43 Hemsidan 

 

Clas-Göran arbetar med hemsidan och lägger löpande ut protokoll och nyhetsbrev. Sidan TÄVLING 

behöver uppdateras (åtgärdat efter mötet). 

 



§ 44 Övriga frågor 

 

Gösta Wallins minnesfond. Ulf Wallin har godkänt stadgarna. Återstår vissa formalia att åtgärda 

gentemot banken. 

 

Förslag fanns om att använda sig av handikapp/dubbla resultat på alla tävlingar. Förslaget avslogs då 

det inte bedömdes bidra till ett ökat antal spelare. 

 

Det har inkommit ett förslag om att starta en chatt för att kunna hitta reserver i ligan, men att även 

vid andra tillfällen kunna hitta en partner. Det ansågs dock främsta vara en Östersundsfråga varför 

Kenneth tar med sig den till Storsjöbygden. 

 

Göran K kan inte åka till Örebro på TL-seminarium som planerat. Mia avbokar. 

 

§ 45 Mötets avslutande 

 

Då inga fler övriga frågor fanns, förklarades mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Mia Breding 

 

 

 

 

 Justeras 

 

 

 

 Clas-Göran Persson 

 

 

 

 

 


