
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-03-01 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Hugo Nilsson 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

 

§ 254 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat.   

 

§ 255 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 256 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 210215 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 257 Ekonomi aktuellt läge  

Hugo redogjorde för det ekonomiska läget som i stort är oförändrat sedan senaste mötet.  

Enligt § 250 vid föregående möte beslöts att fördela kostnaden för Johans rapportering i media 

av bridgeresultat mm. Beslöts att meddela klubbarnas kassör om beloppen som skall inbetalas till 

distriktsförbundet via swish 123 583 47 00 eller bankgiro 5526-9286. För Storsjöbygden är 

summan 1 000 kr och för Krokom/Föllinge 250 kr. 

Konstaterades också att antalet inbetalade medlemsavgifter har sjunkit kraftigt. För 2021 har  

270 medlemmar betalat medlemsavgift. Jämfört med år 2020 så är det en minskning med  

78 medlemmar varav ett antal utgörs av kursdeltagare. Orsaken till minskningen är nog den 

utebliven tävlingsverksamhet pga pandemin. 

 

§ 258 DM-Lag final 

Efter kontakt med Linnéa på förbundet konstaterades att det inte går att genomföra DM-Lag på 

BBO med gemensamma givar. Beslöts därför att göra ett annat upplägg på tävlingen för att 

minska utslaget på olikheter av givarnas utseende. Istället för VP-beräkning så ger vinst enligt 

imp-skalan 2 poäng samt oavgjort 1 poäng. Efter att samtliga matcher har spelats möts 1:an och 

2:an från gruppspelet om DM-titeln, 3:an möter 4:an om 3:e platsen osv. Slutspelet avgörs över 

20 brickor medan gruppspelet sker med 8 brickors matcher.  

Kenneth sammanställer information om upplägget och skickar ut till lagen. 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

§ 259 Övriga DM-finaler 

Kenneth presenterade ett förslag på datum för kommande DM-tävlingar. Beslöts att fastställa 

enligt förslaget. 

21-03-27  DM Veteraner 

21-04-10  DM Damer 

21-04-24  DM Mixed 

21-05-08  DM Par 

21-05-22  DM Mixed Lag 

21-05-29  DM Individuellt 

Spelavgiften fastställdes till 220 kr + 1,5 BBO-dollar/spelare. Anmälan med uppgift om namn, 

midnr, nickname och telefonnummer till Kenneth.  

 

§ 260 Nästa möte 

Beslöts att boka nästa möte till 22 mars kl 18.00. Mötet körs via program Teams, Gunnar fixar 

en länk till ledamöterna. 

   

§ 261 Övriga frågor 

Bosse har fått en förfrågan från Anders Hyttstrand om vår andra brickläggningsmaskin är 

tillsalu. Maskinen finns hos Irja och Kenneth men används inte för närvarande. Ingrid Roth tar 

kontakt med dom för att höra om det kan bli aktuellt med brickläggning i framtiden eller om vi 

kan hämta maskinen och kortlekarna. 

Om beskedet blir att hämta maskinen så tar Bosse kontakt med Anders om att klubben kan få 

hyra brickläggningsmaskinen för 100 kr/månad. Skulle maskinen behöva repareras och det är 

aktuellt så står distriktsförbundet för den kostnaden. I avtalet ska det också framgå att om vår 

nuvarande maskin går sönder eller behöver service så får vi tillbaka reservmaskinen under den 

tiden. 

Bosse tog också upp frågan om länets klubbar har fått ekonomiska problem när intäkterna från 

tävlingsverksamheten upphört. Beslöts att skicka ut en skrivelse till klubbarna för att ta reda på 

om det föreligger problem. Klubbar som har behov av hjälp och kan redovisa ekonomiskt läge 

med kostnader som är svåra att finansiera ska då kunna få tillfällig hjälp av förbundet. 

Hugo och Kenneth skriver ett förslag som tas upp vid kommande möte. 

 

§ 262 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 

 

 

 


