Svenska Bridgeförbundet

PROTOKOLL
2020-02-12

Juniorkommittén

MÖTE 3, VERKSAMHETSÅRET 2019/2020
Tid: 19.00–20.55
Närvarande (per telefon): Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling (B.S.), Janne Malmström (J.M.), Micke
Melander (M.M.) och Ida Grönkvist (I.G.).

1. E.A. föredrar dagordningen.


I.G. väljs till protokollförare.

2. JK fortsätter planera inför Nordic Camp (NC) 21-24 maj 2020.


BESLUT: NC kommer att hållas den 21-24 maj 2020 på Scandic Grand i Örebro.



Program – E.A. presenterar ett förslag till program under NC. Övriga ledamöter
kommer med förslag på förändringar. JK är eniga i att någon form av undervisning
ska ske under lägret i form av workshops på olika nivåer. Vad gäller den närmare
utformningen av tävlingsprogrammet under NC får B.S. i uppdrag att tillsammans
med de tävlingsledare som kommer att arbeta under lägret göra ett mer utförligt
upplägg.



Personal – JK föreställer sig att det kommer behövas två tävlingsledare som håller i
NC. En tävlingsledare är redan tillfrågad och har tackat ja. B.S. får i uppdrag att ta
kontakt med en andra tävlingsledare. JK väntar för närvarande med att ta kontakt med
eventuella personer som kan hålla i workshops då man har för avsikt att i första hand
vända sig till några av de spelare som kommer befinna sig i Örebro under helgen och
spela SM-lag och fråga om de kan tänka sig att delta.
o

Utöver tävlingsledare kommer åtminstone E.A. finnas på plats från
JK:s sida och hjälpa till med de praktiska under helgen.

o

I.G. får i uppdrag att ta kontakt med Örebridgen för att utreda om det
finns några spelare därifrån som kan tänka sig att vara behjälpliga
med att packa upp och ner utrustning torsdag och söndag, hjälpa till
med att handla kvällsfika samt att hämta material från Förbundets
lager i Arboga.



Rekrytering – JK diskuterar hur information om NC ska gå ut till juniorerna.
Information kommer publiceras på hemsidan så fort som möjligt, maila kommer
skickas ut till alla juniorer med registrerade mailadresser och information kommer
följa med i nästa Medlemsnytt-utskick. JK kommer även ta direkt kontakt med några
av de vuxna som vi känner till har ansvar för många juniorer på olika ställen i landet.
I.G. får i uppdrag att skriva ett inlägg på det allmänna forumet om NC.



Deadline – Då JK har intern deadline mot Scandic Grand den 30 april behöver
anmälan till lägret ha skett före den 26 april 2020.



Kostnad – M.M. föredrar det budgetförslag som finns för NC. Enligt JK:s bedömning
kommer NC att kosta ungefär 2 500 kr/person.
BESLUT: Deltagaravgiften bestäms till 2 500 kr per person.
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För de svenska juniorer som väljer att delta kommer avgiften att efter sponsring från
Juniorfonden med 1 000 kr att landa på ca 1 500 kr, med en förhoppning från JK:s
sida om att klubbar och distrikt kan vara behjälpliga och sponsra sina lokala juniorer
med delar av denna avgift i den mån det behövs.


Anmälan och hantering av frågor – M.M. får i uppdrag att utforma en inbjudan som
kan skickas ut inom kort. E.A. kommer sköta kontakten de som är intresserade och
svara på frågor.

3. Information om rekrytering av Junior- och Rekryteringskonsulent. E.A. berättar om Mats
Engman som har anställts av förbundet och tillträder den 1 mars. Tanken är att Mats Engman
ska vara förbundets koppling till JK och att han så småningom tar över M.M:s roll som
adjungerad i JK.
4. Information om Magnus Göransson-fonden. Efter kontakt med fondens stiftare kan det
konstateras att fondens syfte är att stötta juniorverksamhet i förbundets regi. Det är stiftarens
önskan att fonden i fortsättningen ska skötas av förbundet. Magnus Göransson-fonden
kommer alltså precis som Juniorfonden att i fortsättningen skötas av JK.
5.

Övriga frågor


E.A. föredrar en rapport från Täby bridgeklubb om deras juniorsatsningar.



E.A. har varit i kontakt med lägergård angående det kombinerade JSM-par och
riksläger som ska arrangeras i höst. JK är eniga om att E.A. ska följa upp om det går
att boka gården för hösten.



Allmän information om klubbar som har visat intresse för att arrangera
junioraktiviteter och lämpliga platser för aktiviteter, bl.a. JSM-par i början på 2021.
I.G. får i uppdrag att på anslagstavlan skriva om att klubbar kan anmäla intresse för att
arrangera juniortävlingar i framtiden.



B.S. informerar om juniorinitiativ i Stenungssund.

6. JK beslutar att avstämning angående p. 2 ska ske genom avrapportering till övriga innan 21
februari 2020.
7. Ett avstämningsmöte kommer att hållas i mitten/slutet på mars för att fortsätta styra upp
Nordic Camp.

Ida Grönkvist

