
 

                                                                             
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 190214 
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Bo Sundell 

Göran Kullberg     

Pernilla Näs 

Kenneth Fredriksson 

 Åsa Axne 

 

§ 209 Öppnande samt godkännande av föredragningslista 

Ordföranden Gunnar Elmroth hälsade välkommen. Föredragningslistan för mötet godkändes. 

 

  

§ 210 Föregående protokoll 

Protokoll från senaste sammanträden 180913 godkändes och lades till handlingarna.  

 

 

§ 211 DM-lag final 

Intresset för att medverka vid DM-lag kval har varit sämre denna säsong. Härjedalen 

misslyckades med att samla ihop 4 lag. Även Östersundsgruppen blev mindre än på flera år. 

Södra gruppen samlade 4 lag men kan bara komma med ett lag till finalen. Västra gruppen 

hade också 4 lag men ställer upp med hela 3 lag i finalen. Tillsammans med Östersunds 5 lag 

innebär det att det fattas ett lag för att nå 10 lag i finalen. 

Beslöts att erbjuda Härjedalen denna plats som ändå vill medverka men inte fick ihop egen 

grupp. Visserligen strider det mot reglerna men i detta fall får det ses som positivt att slippa 

spela finalen med en hängmatch. Reglerna för kvalspel bör ses över inför kommande säsong. 

 

§ 212 Brickläggning ligan 

Under höstsäsongen hade vi lagda brickor i ligaspelet samt redovisning enligt imp-across-the-

field. Detta utan särskild kostnad pga upplärning på den nya brickläggningsmaskinen. Fr o m 

våren kommer kostnad att tas ut om man vill fortsätta med lagda brickor. Vid omröstning bland 

spelarna var det klar enighet om att fortsätta med detta trots en högre kostnad per spelkväll. 

Beslöts därför att fortsätta med lagda brickor säsongen ut och därefter ta ny ställning till frågan.     

 

§ 213 Ersättning onsdagsbridgen 

Ett förslag har lagts beträffande ersättning till jourspelare och tävlingsledare vid onsdagens 

spelkvällar. Problemet har varit svårighet att få jourspelare att ställa upp då man också ansvarar 

för kaffekokning. Detta är nu löst då Eva Ekendahl har tagit på sig uppdraget mot att spela 

gratis dessa kvällar. Jourspelaren som inte får spela får en 50-lapp som ersättning, se bilaga.    
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§ 214 Sammanslagning av klubbar 

Ett förslag har inkommit från Frösö BK och Östersunds Dagbridgeklubb om en 

sammanslagning med Storsjöbygdens BK. Efter diskussion framkom att det inte finns några 

större nackdelar för vår klubb, ett förbehåll är ändå att namnet Storsjöbygdens BK blir kvar. 

Förslag att varje klubb utser 3 personer för att diskutera igenom förutsättningar för en 

sammanslagning. 

Eftersom eventuell ändring på årsavgiften skall vara förbundet till handa senast 31 mars är det 

kort tid att fatta beslut.  

Beslöts att föreslå 28/2 till de övriga klubbarna för ett första möte om sammanslagning.    

 

§ 215 Övriga frågor  

Ersättningen för representation vid SM-finalerna Örebro i somras har inte blivit utbetalade. 

Kenneth tar fram en förteckning över vilka som ska erhålla logibidrag.  

Ordföranden avslutade mötet.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Gunnar Elmroth 

sekreterare    ordförande 

 

 

 

 

 


