
 

                                                                                   
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-09-28 
 

Närvarande: Bo Jonsson 

Gunnar Elmroth  

Göran Kullberg 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

 

 

§ 323 Mötets öppnande 

Till ordförande utsågs Gunnar Elmroth då Mia var förhindrad att närvara. Gunnarn öppnade 

mötet och hälsade välkomna.  

 

§ 324 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 325 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 210824 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 326 Ekonomi aktuellt läge  

Bokslutet för det gångna verksamhetsåret redovisades. Det innebar ett mindre överskott på drygt 

1 800 kronor.  

 

§ 327 Rapportering till media av bridgeresultat   

Johan Bjurström fick en fråga om att redovisa bridgeresultat från tävlingar i Ragunda. Johan ville 

få ett ok från distriktsstyrelsen innan han lämnade besked. Arbetsutskottet tog frågan då tävlings-

resultat redan fanns att rapportera från Ragunda. Beslöts att säga ja till att publicera resultat då 

mera tävlingsresultat är bra reklam för bridgen. 

Beslöts att godkänna arbetsutskottets beslut.  

 

§ 328 Tototävling 1 oktober  

Diskuterades upplägg och genomförande av Tototävlingen som skall spelas fredag 1 oktober. 

Tävlingen spelas som en vanlig partävling med handikappberäkning. Av startavgiften går 10 kr 

till spel på egna paret, vinnare 5 kr och plats 5 kr. Dessutom skänker Ingrid två litografier till 

segrarna därutöver priser till samtliga par.  
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§ 329 Ingrid Roths vandringspris  

Konstaterades att det går trögt med anmälningar till tävlingen. Om det inte blir minst 15 par 

kommer tävlingen att spelas som höstsilver. Beslöts att ändå lägga 42 x 8 brickor med 

målsättning att tävlingen når vanlig silverstatus.   

Ingrid Roth har till årets upplaga skänkt en ny tavla till vandringspris då den föregående fick en 

slutlig segrare. Som vanligt blir det priser till samtliga spelare för ca 50% av alla startavgifter.  

 

§ 330 Årsmöte 

Distriktsförbundets årsmöte kommer att hållas i en paus under Ingrids tävling. Samtliga 

årsmöteshandlingar är klara och publicerade på hemsidan. Valberedningen har också levererat 

förslag till omröstningen. DM-plaketter kommer att delas ut för säsongen 2019/2020. För 

säsongen 2020/2021 saknas för närvarande gravyren, dessa kommer att delas ut om det hinner bli 

klart. 

  

§ 331 Förbundsfråga vid Riksstämman 

En fråga som kan komma upp från SBF:s styrelsen är en ändring av ersättning till landslagen vid 

EM och VM. Tidigare stämmobeslut har varit att SBF behandlar alla landslagen lika i fråga om 

ersättning för resa och hotell. Förslag föreligger att Mixedlandslagets och Veteranlandslagets 

spelare själva ska betala sina kostnader. Det skulle innebära att det blir stor risk att de bästa 

landslagsparen kommer att dra sig ur arrangemangen och därmed blir det inte starkaste laget som 

representerar Sverige.  

Styrelsen beslutade att rösta mot förslaget om det kommer upp till omröstning. Samtliga 

landslandsspelare bör ha samma förutsättningar och samma ersättningar. 

  

§ 332 Inbjudan allsvenskan div 4 

Allsvenskan div 4 har planerats att spelas 13 november. Diskuterades möjligheten att få flera lag 

om man lägger ut tävlingen på BBO. Beslöts att inte lägga upp tävlingen på BBO då de flesta 

spelare som har spelat där är redan engagerade i allsvenskan på högre nivå. Kenneth skickar ut 

inbjudan. 

 

§ 333 Brickläggningsmaskin till Järpen/Åre 

Kenneth F och Kenneth H har varit till Järpen för att introducera användandet av brickläggnings-

maskinen som dom hyr from september månad. Allt fungerade bra och instruktioner blev 

skrivna. Reseersättning utbetalas till Kenneth F för resan. 

 

§ 334 Nästa möte 

Beslöts att nästa möte blir konstituerande direkt efter årsmötet 2 oktober. 

 

§ 335 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället varvid ordföranden avslutade mötet. 

   

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Gunnar Elmroth 

sekreterare    ordförande 


