Svenska Bridgeförbundet

PROTOKOLL
2021-05-03

Juniorkommittén

MÖTE 5, VERKSAMHETSÅRET 2020/2021
Tid: 19.00–19.50
Närvarande (per videokonferens): Micke Melander (M.M.), Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling
(B.S.), Ida Grönkvist (I.G.) och Sven-Anders Eskilsson (S.E.).
1. E.A. redogör för dagordningen.
2. JSM 2021 – M.M. har efter förnyad kontakt med Falkenbergs kommun fått besked om att
kommunen inte kommer hyra ut några skollokaler överhuvudtaget under sommaren på
grund av pandemin. M.M. har därefter varit i kontakt med BK Falkenberg som uppgett att
klubben kan tänka sig att inhysa juniorer under veckan. Det finns möjlighet att anordna
med nödvändiga faciliteter i närheten, eventuellt genom ett gym i närheten som har öppet
dygnet runt. Därmed finns fortsatt förutsättningar för att arrangera ett JSM om läget
tillåter det. JK beslutar att avvakta det allmänna beslutet avseende om Falkenbergsveckan
blir av för att beslut om JSM kan anordnas eller inte. Ett beslut borde därför kunna fattas i
början på juni.
3. Riksläger 2021 – S.E. rapporterar om sina första kontakter för att hitta någon som är
villig att arrangera riksläger under hösten 2021. De ställen/klubbar som har anmält
intresse har olika förutsättningar och är intresserade av att anordna olika stora evenemang.
En av de klubbar som har anmält sitt intresse att arrangera läger från och med våren 2022
är Värnamo BK. JK enas om att för det fall JSM-par inte kan anordnas under
Falkenbergsveckan så bör ett sådant anordnas i anslutning till höstlägret såsom förra året.
Eftersom beslut ännu inte har fattats i denna fråga avvaktar JK till början på juni med att
närmare ta tag i frågan om logi till höstens aktiviteter.
4. Mentorsprogrammet – B.S. informerar om vad som har hänt sedan det senaste mötet. Ett
fåtal personer har ännu anmält sitt intresse för att vara mentorer. Om Bridgefestivalen blir
av i Örebro har JK för avsikt att marknadsföra programmet stort under denna vecka.
Därtill diskuterar JK möjligheten att marknadsföra programmet i Svensk Bridge. B.S. åtar
sig att ta en kontakt med Peter Ventura angående JK:s idéer till en artikel om mentorskap.
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5. Information – E.A. föredrar för JK:s ekonomi och konstaterar att JK har spenderat 0 kr
sedan det senaste mötet.
6. Övriga frågor – JK håller på att lansera en flik för Jannes fond på juniorsidorna på
hemsidan. Att infoga själva ansökningsformuläret på hemsidan kräver viss
programmering. JK konstaterar att man är beredda att eventuellt betala en summa till ITK
för att få detta att fungera och se bra ut. E.A. får i uppdrag att kontakta ITK angående
detta.
7. Nästa möte bokas till den 7 juni 2021 kl. 19.00.

Ida Grönkvist

