
JK-möte 2023-02-15 

1. Mötets öppnande. 

Erik hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ping Huang har anmält förhinder. 

2. Utse mötessekreterare. 

Erik utsågs att skriva anteckningar och till justeringsman utsågs Allan.  

3. JSM-Par efteranalys. 

JSM-Par tvingades tyvärr ställas in på grund av för få anmälda par. JK har gått ut i olika 

kanaler för att prata med juniorerna vad som skulle kunna göras bättre. Datum och tidpunkt 

var prioriterade frågor att få svar på.  

JK ämnar besluta om JSM-par för säsongen 2023–2024 under våren 2023 för att undvika 

krockar med andra tävlingar.  

JK tog även upp en detalj kring regelverket angående utländska spelare. Regelverket idag 

kräver att utländsk junior spelar JSM med en svensk partner (boende eller född svensk) och 

det paret spelar utom tävlan vad gäller SM-medaljer. JK menar att eftersom resultaten från 

alla par påverkar tävlingen och att får de ställa upp tävlingen bör även de paren det berör ha 

möjlighet att spela om SM-medaljer.  

JK beslutar att Erik tar fram en skrivelse som går till TK med vår rekommendation.  

4. Mentorprogrammet. 

Inget nytt att rapportera.  

5. Rikslägret 2023. 

Rikslägret är planerat att gå under Kristi himmelfärdshelgen.  

JK har beslutat att undersöka möjligheten med en arrangör.  

6. Nordic Junior Camp 2023. 

JK har påbörjat planering för Nordic Camp 2023. Campen kommer att gå av stapeln hösten 

2023.  

JK beslutar att Erik pratar med verksamhetschef Suzanne Lemborn för att se vilken hjälp JK 

kan få från förbundsanställda. Erik får även i uppgift att prata med Eva Abragi för att få 

information om tidigare erfarenheter.  

7. Sandvikens juniorsatsning. 

Juniorprojektet pågår och de kommer att börja med tävlingar 8 mars. Projektgruppen finns 

representerad flera dagar i veckan på Bessmergymnasiet och ungdomsföreningen Rapatac.  

8. Information 

a. Informatörer 

DocuSign Envelope ID: 1C5410E4-E242-4F64-867E-4767A2017D78



Eftersom JK ibland upplever att det kan vara något svårt att få ut information till juniorerna 

föreslås två kontaktpersoner. Deras uppgift blir att få ut information till övriga juniorer samt 

att synpunkter och förslag från juniorerna ska kunna lämnas den vägen.  

JK beslutar att fråga Axel Selvén och Harry Hjorth Warlenius om de är intresserade av 

rollen. 

b. Övrig information 

Ingen övrig information. 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

10. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas måndag 13 mars klockan 19.00. 

 

Vid protokollet  Justerare  

 

 

Erik Fryklund  Allan Nouri 
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