
Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund 
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 190207 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Göran Kullberg 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

 Mona Nyberg 

Olle Axne 

 Tomas Hörnfeldt 

  

 

§ 44 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade dagens möte öppnat. 

 

§ 45 Godkännande av föredragningslista 

Förslag på föredragningslista till dagens möte godkändes 

 

§ 46 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 181213 godkändes och lades till handlingarna.    

 

§ 47 Ekonomi 

Bordlagt till nästa sammanträde då kassören var förhindrad att närvara. 

 

§ 48 DM-Veteraner   

Tävlingen blev inställd då endast 5 par var anmälda, för en garanterad finalplats krävs minst 8 

par. Beslöts då att göra ett nytt försök 26/1 men även denna gång var intresset väldigt dåligt. 

Därmed har Svensk Bridge fått beskedet att det inte blir några representanter från vårt distrikt 

denna säsong. Till nästa år bör något göras för att få tävlingen mera populär.   

 

§ 49 DM-lag 

Härjedalen ser inte ut att få till en kvalgrupp i år. Därmed går 3 lag av 4 vidare från Södra och 

Västra gruppen samt 4 lag från Östersundsgruppen. Tyvärr ser det ut som enbart ett lag kan ställa 

upp i finalen från Södra gruppen. Västra meddelar att de kan ställa upp med 3 av sina 4 lag. 

Därmed kommer samtliga 5 lag att spela från Östersundsgruppen. Om inte det blir något 

förändring så skulle det innebära att vi har endast 9 klara lag till finalen.  

Till kommande säsong bör reglerna ses över för att hitta lösningar om en grupp inte får ihop dom 

fastställda 4 lagen som behövs. 

  

 

 



  

  

§ 50 DM-par 

Kvalet är borttaget till årets DM-par för att samtliga skall få en möjliget att ställa upp. Så här 

långt är det tunt på anmälningslistan till 16/2.  

Beslöts följande ansvarsfördelning för tävlingen: 

Kenneth beställer brickor hos Irja 

Olle hämtar brickorna 

Tomas och Olle fixar inköp av fika samt blommor 

Tävlingen genomförs med 3 spelande tävlingsledare 

 

§ 51 Info från Kompletterande Tävlingsledarutbildning 

Bordlagt till nästa sammanträde då våran deltagare Bo Jonsson var förhindrad att närvara vid 

dagens sammanträde.. 

 

§ 52 Tidpunkt för nästa sammanträde 

Fastställdes nästa möte till 14/3 kl 17.30.  

 

§ 53 Övriga frågor 

Då inga övriga frågor fanns så förklarades dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


