
Protokoll liirt vid JHBF:s sammanträde 2018-02-01

Närvarande Clas-GöranPersson, ordforande
Ingrid Roth
Bo Jonsson
Kenneth Fredriksson
Tomas Hörnfeldt
Göran Kullberg
Olle Axne
Maria Breding, sekreterare

§ 45 Mötets öppnande

Ordforande hälsade de närvarande välkomna och fiirklarade mötet öppnat.

§ 46 Hänt sedan sist och på gång

Clas-Göran har besvarat frågan från SBF angående det vikande medlemsantalet i distriktet.
Trettondagsträffen spelades den 6/1 med 13 par jämftirt med 24 par i fiol.
DM Veteraner spelades den 13il med 8 par jämfort med 9 i fiol.
Bydalens huvudtävling spelades den 2011 med l8 par jämfort med 23 i fiol.
DM Lag kval pågår med 19 lag(Z0lag i fiol).
Angående spelare från annat distrikt som deltar i DM-finaler, beslutades att det par eller det
lag de ingår i inte kan bli distriktsmästare. Detta par/lag är alltså inte berättigade till DM-
plakett men om DM-tävlingen samtidig tir kval till SM-semifinal eller SM-final så kan
paretllaget kvalificera sig dit via deltagande i DM. De "utsockneso' ffir inte heller rese-

ersättning men det kan den/de i laget som är från vårt distrikt få, om sådan ersättning utgår
i det aktuella fallet. (Detta är egentligen ett fortydligande av gällande reglet; Clas-Göran
lägger upp information på JHBF:s hemsida.)
Antalet spelare vid silvertiivlingar har minskat kraftigt Det finns mer att läsa om detta i
nyhetsbrevet som gavs ut den 30i 1. Detta finns på BIT.
Strömsunds BK är bortplockat från Spader. Hackås finns fortfarande kvar, men ska också
bort. Hoting vill vara kvar.
Det finns ett nyff kursmaterial, som bland annat riktar sig mot juniorer. Mer om detta finns att
läsa i BIT. Ett system fdr WBF Robotpoåing lanseras den Il2.

§ 47 Kompletterande utbildning fiir TL

SBF har skrivit i sit medlemsnytt att det kommer att bli ett krav på kompletterande utbildning
i nya lagboken for alla med steg 2 eller högre. Clas-Göran kontaktar Micke Melander for att

boka in en utbildningsdag alternativt höra om Bo och Maria är kvalificerade efter attha
deltagit i DTl-träffen under Riksstämman i höstas

§ 48 Ekonomi

Alexander kommer att komma in med en ansökan om medel från Gösta Wallins minnesfond.
Han ska till Falkenberg. Beslutades att Clas-Göran och Bo kan hantera detta om det
inkommer mellan möten.

§ 49 Kommande tävlingar

Härjedalsmästerskapen (som också fungerar som DM Par kval) spelas den3l2.
DM Damer spelas den 1012.



DM Par spelas denl7l2.
DM Lag final spelas den34l3.
DM Lag Mixed spelas desl7l3.

Av dessa tiivlingar ingfu DM Par och DM Lag Mixed i Jiimtrallyt.

§ 50Inliir årsmötet

Förra årets möte inleddes med en Toto-tävling med hcp-beräkniry på fredagen. Beslutades att

vi ska arrangera en sådan ävling även i fu.

Fragan om att slopa kvalen inftir DM-tiivlingar kommer att tas upp pä mötet.

§ 51 Mötets avslutande

Då inga övriga ffigor farum, förklarades mötet avslutat. Nästa möte blir 15/3.


