
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 200109 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Kenneth Fredriksson 

Olle Axne 

Tomas Hörnfeldt 

 

§ 159 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§ 160 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände föredragningslistan.  

 

§ 161 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 191205 godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 162 Ekonomi aktuellt läge  

Bosse meddelade att inga avvikelser har skett jämfört med aktuell budget 

 

§ 163 Arrangemang DM-Veteraner 

DM-Veteraner kommer att spelas onsdag 22 januari tillsammans med spelarna i onsdagsrallyt. 

Intresset har vuxit i samband med det nya upplägget och anmälningarna överstiger för 

närvarande 8 par. 

Tävlingen kommer att spelas över 28 brickor med 2 brickor per rond vilket gör att man möter de 

flesta paren. Beslöts att inte lägga upp tävlingen med vårsilver utan som vanlig bronstävling. Tre 

spelande tävlingsledare sköter tävlingen, Kenneth rapporterar DM-resultatet manuellt i ruter. 

  

§ 164 Arrangemang DM-Damer 

DM-Damer kommer att spelas lördag 8 februari. Hittills har endast ett fåtal anmälningar 

inkommit. Beslöts att lägga en anmälningslista i spellokalen i likhet med upplägget för Jämtorna. 

Kenneth skickar också ut en inbjudan på mailen till länets medlemmar som har en mailadress. 

Bo Jonsson ansvarar som tävlingsledare. 

 

§ 165 Arrangemang DM-Par 

DM-Par kommer att spelas lördag 15 februari. Eftersom det är över en månad till tävlingen så 

beslöts att ta upp arrangemanget vid kommande möte. 

 

J-H Bridgeförbund 
  c/o Kenneth Fredriksson   070-64 66 217 

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

§ 166 Arrangemang DM-Lag kval 

Anmälningstiden har förlängts till 11 januari eftersom antalet anmälda lag till kvalet är så lågt att 

med nuvarande antal anmälda får finalen spelas med 8 lag istället för 10 lag. En påminnelse har 

skickats ut till berörda klubbar och spelare. 

 

§ 167 Nästa sammanträde 

Beslöts att fastställa nästa sammanträde till 6 februari med start kl 17.30. 

  

§ 168 Övriga frågor  

Svenska Bridgeförbundet har skickat en skrivelse till distriktsförbunden om en fråga som togs 

upp på Riksstämman 2019, se bilaga. Frågeställningen rörde några motioner om ersättning till 

mixedlag i landslagsuppdrag där det råder olika uppfattning om hur ombuden uppfattade 

svarsalternativen. Detta ska nu klarläggas enligt skrivelsen genom att välja ett A eller B 

alternativ. 

 

Beslöts att Mia tar kontakt med Martin Löfgren och meddelar vårat beslut enligt alternativ B.  

  

§ 158 Avslutning 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


