
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 200601 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Mona Nyberg 

Tomas Hörnfeldt 

 

§ 183 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat. Mötet hölls utomhus i ljuvligt väder 

hos Ingrid Roth i Aspåsnäset.  

 

§ 184 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände föredragningslistan.  

 

§ 185 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 200305 samt det gemensamma mötet med Storsjöbygdens BK 200319 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 186 Ekonomi aktuellt läge  

Bosse meddelade att då inga aktiviteter eller tävlingar genomförts under de senaste månaderna så 

är läget på ekonomin oförändrad.   

 

§ 187 Möte med Martin Löfgren 

Svenska Bridgeförbundets ordförande Martin Löfgren har bokat in ett möte med styrelsen för att 

informera om vad som är gå gång i förbundet samt hur läget är inom vårt distrikt. Mötet kommer 

att hållas digitalt med hjälp av programmet ”Teams”. Agendaförslaget bifogas protokollet.   

  

 § 188 Distriktsförbundets planering av tävlingsverksamheten framöver 

Pga Coronaviruset har 3 av förbundets planerade tävlingar fått inställas. DM-mixed lag, DM-

Individuellt samt Ingrid Roths vandringspris. Eftersom vårt verksamhetsår sträcker sig till 

200831 ser vi för närvarande ingen annan lösning än att dessa tävlingar inte kommer att 

genomföras under nuvarande verksamhetsår. Vid nytt möte med styrelsen i slutet av juli början 

av augusti tas ett slutligt beslut utifrån virusläget. 

 

Den planerade sommarbridgen på måndagskvällarna med JHBF kommer inte att genomföras.  

Svensk Bridge har tillsammans med BBO öppnat upp för spel på nätet. På helgerna kan man 

delta i partävlingar.  
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Även klubbar kommer att ges möjlighet att arrangera partävlingar vilket kommer att tas upp i 

Storsjöbygdens BK. Här har redan klubben genomfört en lagtävling med 6 lag där samtliga 

möttes över 5 matcher.  

 

Spel på nätet kan komma att bli vår framtid under resten av året om coronaviruset inte släpper 

sitt grepp och ett vaccin dröjer.   

 

§ 189 Skrivelser från Martin Löfgren 

Svensk Bridge har kollat med distrikten och klubbarna om vilka kostnader som uppstår i 

samband med att ingen tävlingsverksamhet kan genomföras. Detta för att få en gemensam bild 

över landet som sedan kan rapporteras för eventuella bidrag.  

 

Martin har också efterfrågat vilka utbildningsresurser som finns i respektive distrikt. Bo Jonsson 

har besvarat båda frågeställningarna. 

 

 

§ 190 Kandidater till förtjänsttecken 

Svensk Bridge har uppmanat klubbarna att se över om några medlemmar är aktuella för att 

erhålla förtjänsttecken. Dessa finns i silver för de som arbetat med bridge på klubb-. distrikts- 

och/eller riksnivå under minst 10 år. För utmärkelsen ”silver med lagerkrans” skall medlemen ha 

nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt bridgearbete på klubb-. distrikts- och/eller riksnivå under 

minst 20 år. Med synnerligen menas att det är klubbens- distriktets eller riksförbundets 

stöttepelare som kan komma ifråga. Förtjänsttecken i guld kan sökas för medlem som arbetat på 

riksnivå med extraordinära insatser för förbundet. 

Denna fråga togs upp vid föregående möte. Eftersom dessa förtjänsttecken skall delas ut vid 

högtidliga tillfällen behöver vi inte skynda på nomineringen. I dagsläget är det tveksamt om vi 

kommer att ha något lämpligt tillfälle för utdelning under 2020. Tre kandidater plockades fram 

som sedan kan kompletteras med flera.  

 

§ 191 Ansökan om bidrag ur Gösta Wallins minnesfond 

Alexander Sandin har ansökt om bidrag ut Gösta Wallins minnesfond för sitt deltagande vid 

Amerikanska mästerskapet i San Francisco under december 2019. 

Beslöts att bevilja ansökan med 60% av hans kostnader ur Gösta Wallins minnesfond. 

 

§ 192 Ersättning till Johan Bjurström 

Johan Bjurström har kommit med en frågeställning beträffande sitt uppdrag att publicera 

tävlingsresultat i ÖP. Pga smittrisken av corona är det stor risk att det inte blir något spel på 

klubbarnas spellokal under resten av året.  

Storsjöbygden kommer troligen att anordna tävlingar på BBO som kan vara intressanta att 

publicera. Distriktsförbundet är bered att stå för viss kostnad om Storsjöbygdens beslutar att 

bidra till publiceringen av resultat i ÖP. Ersättningen till Johan blir då betydligt lägre än tidigare 

eftersom det blir ett fåtal resultat. Det avtalet bör då begränsas till ett halvår för att sedan se om 

verksamheten kan komma i full gång.  

 

§ 193 Nästa sammanträde 

Beslöts att fastställa nästa sammanträde till någon lämplig dag i slutet av juli eller början av 

augusti.  



§ 194 Övriga frågor  

Inga övriga frågor fanns för tillfället men vi kan konstatera att väldigt många frågor hänger i 

luften då vi inte vet hur Corona pandemin utvecklar sig. 

 

 

§ 195 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


