
 

                                                                                   
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-05-31 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Hugo Nilsson 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Tomas Hörnfeldt 

 

 

§ 297 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat.   

 

§ 298 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 299 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 210503 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 300 Ekonomi aktuellt läge  

Hugo redovisade det ekonomiska läget, se bilaga. Sammanlagt har DM-tävlingarna under våren 

gett ett överskott på närmare 12 000 kr.   

 

§ 301 DM-Individuellt  

DM-Individuellt var planerat att spelas under den senaste helgen. Endast 7 spelare var anmälda 

när anmälningstiden gick ut. För att arrangera tävlingen med silverstatus krävs minst 16 spelare. 

Beslöts att göra ett nytt försök 28 augusti. Om vaccination och nedgången av virussmittade går 

som beräknat kommer vi att spela tävlingen live i våran spellokal i Östersund. Det skulle avsluta 

säsongen 2020/2021 som löper fram tom 31 augusti. Om planeringen håller kommer det att bli 

ett trivsamt kringarrangemang i samband med DM-tävlingen.   

 

§ 302 DM-Sommarbridge  

Enligt föregående möte beslutades att köra igång sommarbridge med JHBF som arrangör. Bosse 

lägger upp tävlingarna på BBO med start 7 juni som sedan spelas fram till 31 augusti på 

måndagar kl 18.30. Kenneth går ut med mail till samtliga spelare i länet samt några klubbar 

utanför länet. 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

§ 303 Live Bridge  

Svensk Bridge har skickat ut en inbjudan om ”Live Bridge” till klubbar och distrikt. 

Diskussionen sker On Line och gäller idéer om hur vi kommer igång med spelet i våra ordinarie 

spellokaler och får våra inaktiva spelare genom pandemiuppehållet, åter till klubblokalen.. 

Vid senaste mötet i styrelsen för Storsjöbygden utsågs 6 personer som ska medverka på Live 

Bridge den 10 juni kl 19.00. Från J-H Bridgeförbund är det anmält Mia Breding, Bo Jonsson och 

Kenneth Fredriksson. Från Storsjöbygden Gunnar Elmroth, Pernilla Näs och Göran Kullberg.   

 

§ 304 Årsmöte 

Innevarande årsmötesperiod avslutas 210831. Beslöts preliminärt att nästa årsmöte hålls 16 

oktober. Då kommer också enligt tradition Ingrid Roths inbjudningstävling att spelas.  

Eftersom alla tävlingsprogram från Svensk Bridge med tider för ex. vis allsvenskan är 

preliminära, så kan en förändring ske med tidpunkten.  

 

§ 305 Nästa möte 

Beslöts att boka nästa möte till 24 augusti kl 18.00. 

 

§ 306 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället. 

   

§ 307 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


