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Protokoll fört vid sammanträde 181115 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Ingrid Roth     

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

 Mona Nyberg 

Olle Axne 

 Tomas Hörnfeldt 

  

 

§ 22 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade dagens möte öppnat. 

 

§ 23 Godkännande av föredragningslista 

Förslag på föredragningslista till dagens möte godkändes 

 

§ 24 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 181011 godkändes och lades till handlingarna.    

 

§ 25 Ekonomi 

Bosse meddelade att inget särskilt fanns att redovisa sedan föregående möte. 

 

§ 26 Allsvenskan div 4  

Antalet anmälningar stannade på 4 lag till årets upplaga av allsvenskan div 4. Bosse har fått 

förhinder som tävlingsledare varför uppdraget tas av Kenneth Fredriksson.  

 

§ 27 DM-Mixed 

Årets första DM-tävling blir Mixed som spelas 8 december. I år är kvalet borttaget vilket borde 

öka möjligheterna till en större uppslutning i DM-finalen. Än så länge är det dock blygsamt med 

anmälningar.  

Ansvarsfördelning upprättades för arrangemanget. Spelavgiften höjs med 10 kr till 230 kr 

respektive 150 för junior. Detta för att bland annat finansiera hyreshöjningen.  

  

 

 

  



  

§ 28 Kompletterande tävlingsledarutbildning för steg 2 och 3 

Inbjudan har skickats ut till berörda tävlingsledare samt därutöver till TL som har steg 1 och som 

kan vara intresserade av vilka nya regler som finns. Intresset för utbildningen har så här långt 

varit svalt. Beslöts att skjuta på starttiden för utbilningen till kl 14.00 men samma dag 24 nov. 

Utbildningen genomförs med de deltagare som anmäler sig. Utbildningsledarna Bosse och Mia 

kommer därefter att ha utbildningstillfällen för de tävlingsledare som inte har möjlighet att delta 

vid detta tillfälle.   

 

§ 29 Tävlingsledarseminarium 12-13 jan 2019 

Svenska Bridgeförbundet arrangerar tävlingsledarutbildning i Örebro för den som är 

tävlingsledare med TL licens steg 2 eller högre. Syftet med utbildningen är att vidareutbilda och 

ge möjlighet till simuleringsträning inför 2020 års Steg 3 utbildning. 

Vi har stor brist på TL med steg 3 licens i länet varför detta är en bra möjlighet att åtgärda detta. 

Beslöts att anmäla Mia Breding och Bo Jonsson till seminariet. Mia skickar anmälan till 

förbundet som skall vara gjord senast 21 dec.. 

  

§ 30 Logga 

Kenneth Fredriksson som gjort Storsjöbygdens logga tyckte att även distriktsförbundet borde ha 

en officiell logga. Kenneth är beredd att jobba på ett förslag till utseende vilket bifölls vid mötet. 

 

§ 31 Tidpunkt för nästa sammanträde 

Beslöts att nästa sammanträde blir torsdag 13 december med start 17.30. 

 

 

§ 32 Övriga frågor 

Årsmötet och Ingrid Roths Vandringspris behöver flyttas till ett annat datum än det som 

föreslagits tidigare. Nytt datum är fredag 10 maj samt lördag 11 maj. Beslöts med samma 

genomförande som tidigare med en bronstävling på fredag kväll med Toto och Handikapp.  

På lördagen Ingrid Roths vandringspris med Årsmötet i samband med lunchavbrottet. 

 

§ 33 Avslutning 

Ordföranden förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


