
Protokoll fört vid JHBF:s sammanträde 2017-02-02 

Närvarande: Clas-Göran Persson, ordförande och sekreterare 

  Olle Axne   

  Tomas Hörnfeldt 

  Bo Jonsson  

Göran Kullberg   

§ 46 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Eftersom sekreteraren 

Mia var sjuk svarade ordföranden även för mötesprotokollet. 

§ 47 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 48 Vad som händer i distriktet 

‒ Ingen från styrelsen hade möjlighet att närvara på TL-seminariet i Örebro i januari. 

‒ Bydalsveckan blev lyckad; planer finns på en upprepning nästa år. 

‒ Nu är det definitivt klart att bara ett J/H-lag flyttas upp från division 4 till division 3 i 

Allsvenskan. 

‒ Svenska cupen har satt igång liksom kvalet i DM-lag (se § 49). 

‒ DM-damer går den 4 februari, DM-Par den 18 februari, DM-lagfinalen den 4–5 mars och 

Mixed-Lagbarometern den 18 mars. 

§ 49 Deltagandet i DM-tävlingar och andra silvertävlingar 

Deltagandet i Veteran-DM gick i år ner från fjolårets 12 till endast 9 par. I Mixed-DM minskade 

deltagandet från 34 ifjol till 21 i år – vilket innebar att också antalet SM-platser minskade, från 2 till 

1. Antalet startande i DM-lag ligger kvar på fjolårets nivå på 20 lag. Detsamma gäller Dam-DM: 20 

par i år och 19 ifjol. Par-DM-kvalet är inte färdigspelat, men fjolårssiffran 28 par (4 finalplatser) 

kan eventuellt komma att överträffas. Beträffande övriga silvertävlingar är problemet detsamma: 

minskat eller i bästa samma deltagande som tidigare år. 

Principerna för fördelning av finalplatserna i DM-lag lades fast. Platsfördelningen kommer snarast 

att läggas ut på hemsidan: Östersund 5 (inkl. 3 friplatser), Väst-Jämtland 2, Härjedalen 2 och Södra 

Jämtland 1 plats. Även hanteringen av återbud beslutades. 

§ 50 Planering av Par-DM den 18 februari 

Följande arbetsfördelning inom styrelsen gäller för Par-DM den 18/2: 

‒ Göran K: Tävlingsledare/sekretariat + blommor till segrarna och brickläggning. 

‒ Thomas H och Göran K ansvarar för inköp av bröd, pålägg, frukt etc. till tävlingsdagen. 

‒ Övriga styrelseledamöter får också vara beredda att hjälpa till. Det hålls ett avstämnings-

möte inför tävlingen torsdagen före, dvs. den 16/2, kl. 18.00. 

§ 51 Planering av Mixed-Lagbarometern den 18 mars 

Ordföranden ”with friends” sponsrar Mixed-Lagbarometern den 18/3 och JHBF subventionerar 

tävlingen med 300 kr/lag. Därför blir det en låg deltagaravgift (640:-/lag), gratis lunch och ”upp-

levelsepriser” till alla. Beträffande arbetsfördelningen inom styrelsen för denna tävling gäller: 

‒ Varje styrelseledamot ser till att minst 1 lag kommer till spel (alltså minst 10 totalt!). 

‒ Clas-Göran ansvarar för priser/prisutdelning, blommor samt fika under dagen + lunch. 

‒ Trion Göran K/Thomas H/Kenneth F ansvarar för brickläggning och tävlingsarrangemanget. 

‒ Olle A är tävlingsledare. 

‒ Övriga styrelseledamöter får också vara beredda att hjälpa till. Vi har ett avstämningsmöte 

inför tävlingen torsdagen före, dvs. på styrelsemötet den 16/3. 



§ 56 Hemsidan 

De flesta skavanker som redovisades vid förra mötet är åtgärdade, men en hel del återstår på klubb-

nivå. Resultatredovisningen i BIT haltar betänkligt och de flesta klubbar ligger kvar i Spader. Så det 

finns ett utbildningsbehov. 

§ 52 Utbildning i BIT m.m. 

Efter många turer fram och tillbaka ställer vi in den planerade BIT-utbildning i Wången den 24–26 

mars. Intresset bedöms alltför klent för ett tredagarsarrangemang under denna hektiska bridgevår.  

I stället planerar vi för en lågbudget-/kortvariant: En endagsutbildning i bridgelokalen i Östersund 

(WiFi måste anskaffas!) med ungefär samma innehåll den 25 mars. Inbjudan kommer att gå ut 

snarast och målsättningen är först och främst att hjälpa klubbarna in i BIT, bland annat för att kunna 

konvertera hemsidorna till denna nya IT-miljö. Tommy Andersson på Svenska Bridgeförbundet står 

kvar som lärare. Deltagaravgiften kommer att bli mycket låg! 

En ytterligare chans till utbildning finns i Örebro i sommar eftersom SBF där och då ordnar kurser i 

BIT (4/8), TL Steg 1 (5/8) och Ruter/Bridgemate (6/8). Tidig anmälan krävs! 

§ 53 Ny brickläggningsmaskin 

Anskaffningen av ny brickläggningsmaskin slutförs av en arbetsgrupp bestående av Clas-Göran, 

Göran K och Bo (ev. tillkommer någon av de frånvarande ledamöterna). Offerten vi har fått är giltig 

till den sista februari. Styrelsen får därför fatta beslut via epost (per capsulam) före nästa möte.  

§ 54 Årsstämma (JHBF) och Riksstämma (SBF) 

Årsstämma inom SBF hålls den 6–7 oktober i Örebro. Motioner ska vara inne senast 20 augusti och 

dessa ska först diskuteras i JHBF:s styrelse. Vårt eget årsmöte hålls den 20 maj, samma dag som 

Ingrid Roths tävling. Dit kan man också väcka motioner. Vi bör bjuda in medlemmar och klubbar 

att ”motionera” vid båda dessa evenemang.  

§ 55 Nästa nyhetsbrev 

Ovanstående info – och mycket annat – tas upp i nästa nyhetsbrev, som kommer ut i slutet av 

februari. 

§ 57 Övriga frågor 

Inga övriga frågor var anmälda…... 

§ 58 Mötets avslutande 

….. varför mötet avslutades. Nästan möte hålls den 16 mars. 

Vid protokollet 

Clas-Göran Persson 

Justeras 

Göran Kullberg 


