
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 190821 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Göran Kullberg 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Mona Nyberg 

Olle Axne 

 

 

Innan styrelsemötet startade träffade styrelsen Martin Löfgren som kandiderar till 

ordförandeposten i Svenska Bridgeförbundet. Martin presenterade sig själv och sin bakgrund. 

Han beskrev också varför han kandiderar till ordförandeposten och hans ambitioner och planer 

för bridgens framtid om han blir vald till ordförande.  

 

Styrelsen tackade Martin för hans presentation varefter han lämnade mötet för att nästa dag 

besöka Skåne.    

 

§ 111 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat som också utgjorde en fortsättning på 

föregående möte. 

 

§ 112 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände föredragningslistan.  

 

§ 113 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 190819 godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 114 Val av Förbundets ordförande på Riksstämman 

Beslöts enhälligt att från Jämtland-Härjedalens Distriktsförbund förorda Martin Löfgren som ny 

ordförande för Svenska Bridgeförbundet. 

 

§ 115 Konstituerande av vice ordförande    

Vid konstituerande möte 190523 valdes Olle Axne som vice ordförande. Vad man då inte tänkte 

på var att han valdes till suppleant vid årsmötet dessförinnan vilket är en tveksam kombination. 

För att lösa problemet föreslogs att Olle Axne går in som ordinarie ledamot istället för Magnus 

Mattsson som inte deltagit på några styrelsesammanträden och inte heller har några fasta 

uppdrag i styrelsen. Beslöts att godkänna förändringen. 
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Samtidigt föreslogs också en ändring på revisorsuppdraget. Åsa Axne valdes till revisor på 

årsmötet. Då hon är gift med Olle Axne som sitter i styrelsen är det en kombination som inte är 

juridiskt hållbar. Beslöts därför att flytta upp Carina Hallkvist från revisorssuppleant till 

ordinarie revisor tillsammans med Leif Trapp.  

 

§ 116 Fördelning av arvode för 2019/2020  

Vid årsmötet fastställdes oförändrad summa på arvodet till styrelsen. Ersättningen till styrelsen 

är därmed 8 000 kr i fast arvode samt 50 kr per möte till närvarande styrelsemedlemar. Beslöts 

att fördelningen av fasta arvodet på 8 000 kr fördelas lika inom styrelsen som föregående år. 

 

§ 117 Översyn av regler för DM-lag kval 

Som utlovades på årsmötet behöver reglerna för kval till DM-lag finalen ses över. Det har blivit 

svårare för grupperna utanför Östersund att nå dom 4 lag som behövs för att bilda en kvalgrupp. 

Därför bör reglerna ändras till att grupper som inte får ihop 4 lag ändå får kvala till finalen. 

Kenneth fick i uppdrag att skissa på ett förslag till förändring av reglerna.  

 

§ 118 Inköp av bridgematerial  

Eftersom Alliansen står för dessa kostnader och numera ligger under Storsjöbygdens BK så togs 

frågan inte upp. Beslutet tas istället av Storsjöbygden och Alliansen.   

 

§ 119 Förslag till logga  

Presenterades ett slutligt förslag till logga för J-H bridgeförbund som godkändes.   

 

§ 120 Övriga punkter på dagordningen 

Två punkter som tas upp vid kommande möten 

 Förslag på åtgärder att stärka förbundets ekonomi  

 Arrangemang av DM-Veteraner 

Beslöts att fastställa nästa styrelsemöte till 19 sep kl 17.30  

Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


