
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-02-15 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Gunnar Elmroth 

Göran Kullberg 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Olle Axne 

 

 

§ 245 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat.   

 

§ 246 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 247 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 210111 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 248 Ekonomi aktuellt läge  

Hugo var förhindrad att närvara men en sammanställning av aktuell ekonomi presenterades.  

Inga större förändringar sedan förra mötet, rapporten bifogas. 

 

§ 249 DM-Lag kval / final 

Det blev 9 lag som anmälde sig till DM-lag vilket innebär att det inte blir något kval utan  

DM-final direkt. Diskuterades upplägget av finalen som spelas 13-14 mars. Önskvärt är att 

kunna spela gemensamma brickor men frågan är om det är möjligt. Bosse fick uppdraget att 

kontakta Linnéa på förbundet för att höra om möjligheterna. Går inte det så får vi spela finalen  

i likhet med ligan. Beslut om upplägget tas vid nästa sammanträde. 

Beslöts att överskottet från DM-lag finalen går till Storsjöbygden/Alliansen som bidrag till 

hyreskostnaden. 

 

§ 250 Publicering av bridge i media 

Johan Bjurström har fått ersättning för sin rapportering i media för sommaren -20 samt första 

halvåret -21 med totalt 3 000 kr. Kostnaden skall fördelas mellan berörda klubbar och distrikts-

förbundet. Bräcke har tidigare inbetalat 500 kr. Föreslås att resterande belopp fördelas enligt 

följande; Distriktsförbundet 1 250 kr, Storsjöbygden 1 000 kr samt Krokom/Föllinge 250 kr.  

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



§ 251 Nästa möte 

Beslöts att boka nästa möte till 1 mars kl 18.00. Mötet körs via program Teams, Gunnar fixar en 

länk till ledamöterna. 

   

§ 252 Övriga frågor 

Beslöts att övriga DM-finaler bör planeras in vid kommande möte. Dessa skall vara 

färdigspelade senast 31 maj. Kenneth fick uppdraget att komma med ett förslag på program. 

 

§ 253 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 

 

 

 


