
 

                                                                                   
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-03-22 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Hugo Nilsson 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

 

§ 263 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat.   

 

§ 264 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 265 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 210301 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 266 Ekonomi aktuellt läge  

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

Två nya medlemsavgifter har inkommit samt spelavgifter från DM-lag som gav ett litet överskott 

efter avgifterna till förbundet. 

 

§ 267 Skrivelse till klubbar om ekonomi 

Vid förra mötet beslutades att fråga klubbarna i länet om några har fått ekonomiska problem med 

anledning av pandemin och uteblivna spelintäkter. Kenneth presenterade ett förslag till skrivelse 

som godkändes för utskick, bilaga till protokollet  

 

§ 268 DM-Veteraner 

Kommande lördag är det dags för DM-Veteraner. För att tävlingen skall genomföras krävs minst 

6 par. För närvarande är bara 3 par anmälda. Kenneth mailade ut en påminnelse till aktiva på 

BBO i helgen som förhoppningsvis kan ge några par till.  

Beslöts att om antalet par blir högst 7 kommer beräkningen att göras med imp över fältet istället 

för poängen 4-2-0. Vid 8 par eller fler blir det vanlig beräkning. 
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§ 269 DM-Mixed 

Beslöts att ändra datumet för DM-Mixed som var planerat till 24 april. Den helgen spelas  

SM-semi i lag där vi har 3-4 par som då är upptagna av spel. Nytt datum fastställdes till 17 april. 

 

§ 270 Brickläggningsmaskin 

Anders Hyttstrand har anmält intresse för vår tidigare maskin. Beslöts att han får hyra den enligt 

vad som beslutades vid föregående möte. Kenneth och Hugo sammanställer förslag till avtal som 

senare presenteras Anders för eventuellt godkännande. 

 

§ 271 Nästa möte 

Beslöts att boka nästa möte till 6 april kl 18.00 med huvudpunkt DM-Damer. 

 

§ 272 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället. 

   

§ 273 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 

 

 

 


