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Protokoll fört vid sammanträde 190404 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Kjell Starlander 

Mona Nyberg 

Olle Axne 

Tomas Hörnfeldt 

  

 

§ 63 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade dagens möte öppnat. 

 

§ 64 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkänner föredragningslistan.  

 

§ 65 Sekreterare för mötet 

Bo Jonsson väljs till sekreterare för dagens möte. 

 

§ 66 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 190314 godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 67 Ekonomi 

Bo Jonsson redovisar det ekonomiska läget: Vi går med en lite vinst som kommer att ätas upp av 

våra kvarvarande utgifter. Därefter kommer avskrivningen på våra inventarier, 20% på 53 000, 

skapa en förlust för året, på ca 10 000. 

 

§ 68 Information beträffande sammanslagning av klubbar   

Göran Kullberg informerar om arbetsläget för den nya storklubben i Östersund. Styrelsens tänkta 

utformning och innehåll, samt valberednings medlemmar och arbetsläge.  

 

§ 69 DM-Individuellt 190406 

DM Individuellt diskuterades i detalj. Vinstplan fastställdes, med bakgrund att JHBF skall gå 

med 1000 kr i vinst efter alla utgifter. 

 

§ 70 Anmälan om sommarbridge till förbundet senast 30 april 

Sommarbridgen diskuterades: Göran fick i uppgift att anmäla tävlingen till SBF. Bo fick 

uppgiften att lägga upp den på nätet. Vi beslutade att inte ha full fika utan endast skorpor med 

smör till kaffet/te. Vi beslutade att inte ställa upp med jourspelare ur styrelsen.  

 

 



 

§ 71 Ingrid Roths vandringspris 190510-11 

Årsmöte samt Ingrid Roths vandrings pris diskuterades. Bo fick i uppgift att lägga upp fredags- 

tävlingen samt beställa brickor till båda dagarna. Kenneth och Bo håller i fredagen och lördag. 

 

§ 72 Årsmöte JHBF 190511 

Mia håller Årsmötet med Bo (Budget samt ekonomisk redovisning) och Kenneth 

(Verksamhetsberättelse) 

 

§ 73 Tidpunkt för nästa sammanträde 

Tidpunkt till nästa möte fastställdes till den 2019-05-02 kl 17:30. 

 

§ 74 Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp varför ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Bo Jonsson    Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


