
Protokoll liirt vid JIIBF:s sammanträde 2018-03-15

Niirvarande: Clas-Göran Persson,

ordfiirande och sekreterare

Ingrid Roth
Bo Jonsson
Kenneth Fredriksson
Göran Kullberg
Olle Axne

§ 52 Mötets öppnande

Ordfiirande hätsade de närvarande välkomna och fiirklarade mötet öppnat-

§ 53 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkiindes och lades till handlingama.

§ 54 Hänt sedan sist

Hfiedalsmästerskapen den 3 februari vanns av Anette Busk - Alf-Ove Busk

(8 startande par)

DM Par, Damer, den l0 februari varurs av Carina och Carina HallkvisVSjöblom

(28 startande par)

DM-Par, Open, den 17 februari vanns av Alexander och Thomas

(11 par startade i finalen, 20 kvalande par)

DM-Lag, Open, vanns av lag Stridsvagn frte Treeab och Lag Ingrid.
Dessa tre till SM-semifinal (se nedan).

Svenska Cupen, antalet J/H-lag ska bli 5 efter pågående omgång. Dessutom har

Eld och lågor chans till avancemang i Medelpad.

Hackås och Strömsund borttagna i BIT och Spader" Hoting blir kvar.

§ 55 Ekonomi

Rapportering av det ekonomiska läget i JHBF och Wallins minnesfond, som bedöms

tififredsstiillande. Alexander Sandin kommer inte in med någon ansökan från fonden

(se ftiregående protokoll); tiivlingsdatum flyttat så han kan inte delta.

§ 56 Uppdrag från förra årsmötet

Lägesrapport beträffande brickläggningsfrågan. Ett principbeslut tas att köpa in

"n 
rry Uriit<taggningsmaskin. Beslut om exakt vilken sorts maskin som ska väljas

tas på nästa möte (2018-05-02).

Om det visar sig att beställning bör läggas tidigare så har dock arbetsgruppen (CG,

Bosse, Göran) mandat att göra dettq men då ska öwiga i styrelsen ftirst informeras.

§ 57 Rekryterings#äffi Örebro 4-6 maj om hur medlemsantalet kan ökas

Ingen av de närvarande kan deltq bl.a. sä kolliderar evenemanget med den BIT-
wärkshop som planeras till den 5 maj. Hoppet står till Mia, och ordftiranden {är

i uppdrag att tillfråga henne.



§ 58 Kommande tävlingar (ftire nästa möte)

DM Lag, Mixed. JHBF, 17 mars.

SM Lag, semifinal i Östersund 7-8 aprlrl; frfui JIIBF deltar l:an,2:atoch 3:an
från DM Lag (se ovan). Dessutom Bylund (Medelpad), Lerner (Viisterbotten)
och Mähler (Ångermanland). Kenneth F ansvarar.

DM Individuellt. JHBF + Sveg, 14 april. Bosse aker till Sveg. Hur många fler
som behöver aka dit avgörs av anmiilningsläget (minst 12 spelare/ort och så
jämna 4-tal som möjligt).

§ 59 Jämtrall5rt

Av dessa tävlingar ingfu DM Lag, Mixed; ooh DM Individuellt i Jämtrallyt, Därefter återstår

endast Ingrid Roths tiivling den 19 maj. Rallyt leddes vid tidpunkten ftir mötet av Kenneth F
fore Pernilla och Kenneth H.

§ 60 Nya lagboken, kompletterande utbildning fdr tävlingsledare

SBF har gett Bosse och Mia mandat att leda utbildningen; återstår att bgsti[Eqa datum.
Bosse återkommer om det. Tomas Winter på SBF kan assistera med material och ftirslag till
upplägg.

§ 61 BlT-workshop den 5 maj

Kolliderar alltså med SBF:s rehryteringstäff. Upplägget diskuteras. Det bör minst inne-

hålla engenomgång av de vi}:tigaste redigeringsfunktionema (CG ansvarar) och kopp
lingen BIT/Spader (Kenneth ansvarar). Dessutom bör klubbarna få komma in med forslag
på öwigt innehåIl. Uppdras åt ordförandenalttareda på klubbarnas intresse fi)r evenemanget

samt dess innehåIl. Detta fir hanteras under hand eftersom nästa möte fu endast två dagar

fiire workshopen.

§ 62 Årsmöteshelgen 18-19 maj

Katlelse till årsmötet gfu ut med niista nyhetsbrev i mitten på april. Utöver standardagendan

tas frljande punkler upp: stadgar, brickläggningsmaskin samt principeflul fiir kval till DM.
Vi har- sent omsider- upptiickt att den 19 maj åir Pingstafton. En enklare rundfrågning
bland medlemmama gav som resultat att detta inte bedöms vara en avskräckande faktor, så

planen ftir fusmöteshelgen ligger fast.

§ 63 övriga frågor

Den "turbulens" som har uppstått med anledning av en protest mot ett domslut under DM-lag
diskuteras.

§ 64 Mötets avslutande

Ordftirar.rden förldarade mötet avslutat. Nästa möte blir den 3/5.
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Clas-Göran Persson

Bo Jonsson


