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MÖTE 7, VERKSAMHETSÅRET 2020/2021 

   Tid: 18.00–19.20 

Närvarande (per videokonferens): Micke Melander (M.M.), Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling 

(B.S.) och Ida Grönkvist (I.G.). 

1. E.A. redogör för dagordningen. 

• I.G. utses till prtokolllförare. 

 

2. E.A. informerar om att JK:s verksamhetsberättelse har skickats in till styrelsen efter att 

samtliga i JK fått tillfälle att yttra sig över den.  

 

3. Verksamhetsplan och budget – Diskussioner förs om JK:s verksamhetsplan och 

budgetutformning. JK har återigen ambitioner om att försöka hålla sig till det årshjul som 

man beslutade om för snart två år sedan och som ännu inte har kunnat implementeras då 

flertalet juniortävlingar per år blivit inställda pga. corona (se mötesprotokoll från den 30 

november 2019). JK beslutar även om att föreslå samma budget för JK för verksamhetsår 

2021/2022 som för det senaste verksamhetsåret.   

 

4. Riksläger hösten 2021 – JK beslutade vid sitt senaste möte om att riksläger ska anordnas 

i Varberg den 29 oktober– 1 november 2021 i samarbete med BK Albrekts. E.A. har varit 

i kontakt med klubbens nya junioransvarige Kjell Svensson för att diskutera vilka 

arbetsuppgifter som klubben behöver hjälp med kring arrangemanget.  

• JK diskuterar intressanta personer att involvera i arrangemanget för undervisning 

och TL-uppgifter. I.G. får i uppdrag att höra av sig till de personer JK är 

intresserade av. Från JK:s sida har E.A. möjlighet att vara på plats under helgen.  

• BK Albrekt har ordnat med stugboende till bra priser för deltagarna. JK har påmint 

om att transportfrågan mellan spel och boende måste lösas på ett smidigt sätt.  

• JK beslutar att priset för deltagande juniorer ska bestämmas till 700 kr. JK är eniga 

i att föräldrar som vill åka med sina barn till rikslägret som utgångspunkt får betala 

samma pris som juniorerna för deltagandet. De föräldrar som åker med och 

dessutom erbjuder sig att hjälpa till med arrangemanget ska dock erbjudas ett lägre 
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pris för kost och logi. Medföljande föräldrar har möjlighet att söka bidrag ur Janne 

Malmströms fond för sina utgifter.  

• M.M. får i uppdrag att utforma en informationsfolder om rikslägret med all 

relevant information. Reklam för lägret kommer även att tryckas i nästa nummer 

av bridgetidningen.  

 

5. JSM par 2022 – JK beslutade under sommaren om att ställa in JSM-par 2021 när inte 

tillräckligt många anmälningar inkommit i tid till tävlingen. Arrangemanget hade innan 

det blivit inställt två gånger under året på grund av osäkerheten kring smittspridningen 

och inställda bridgefestivaler.  JK är eniga om att det inte är någon idé att göra ytterligare 

försök att arrangera JSM-par under 2021. JK satsar i stället på att försöka arrangera ett 

JSM i enlighet med tidigare beslutat årshjul i januari/februari 2022. M.M. får i uppdrag att 

kontakta Norrköping BS och kollar om de är intresserade av att pröva att arrangera 

tävlingen på nytt i början på nästa år.  

 

6. Mentorsprogrammet – B.S. informerar om programmet. Ett första juniorpar har parats 

ihop med en mentor och några ytterligare intresseanmälningar har inkommit. En artikel 

om initiativet ska publiceras i nästa nummer av bridgetidningen. B.S. och P.S. får i 

uppdrag att stämma av med Peter Ventura om artikeln i tidningen.  

 

7. Magnus Göranssons fond – JK har fått in ett antal ansökningar om bidrag ur Magnus 

Göranssons fond med anledning av en bridgefestival i Budapest dit svenska juniorer har 

blivit inbjudna att delta. JK fattar efter föredragning av ansökningarna följande 

 

BESLUT 

Maya-Lo Björk Heed, Harry Hjorth Warlenius, Andrea Nilsson, Klara Gustafsson och 

Tobias Bern tillerkänns 2 000 kr vardera i resebidrag, att utges ur Magnus Göranssons 

fond.  

 

Ett önskemål från JK:s sida är att juniorerna efter tävlingen skriver ett reportage om 

tävlingen som kan publiceras på Juniorsidorna i bridgetidningen.  
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JK (exklusive I.G.) beslutar även om att Ida Grönkvists resa och omkostnader för att följa 

med juniorerna till Budapest i egenskap av juniorledare ska finansieras med medel från 

fonden.  

 

8. Övrig information 

• SOS Junior – E.A. informerar om att en tillsvidareanställning som konsulent för 

förbundet har utlysts. Konsulenten kommer bl.a. få i uppdrag att arbeta med 

juniorrekrytering. 

• Nordic Junior Camp 2022 (NJC) – Danmark har skickat ut en förfrågan till övriga 

förbund för att undersöka om intresse finns för att de ska arrangera NJC under 

2022. Den upplaga av lägret som JK planerade för att genomföra 2020 fick ställas 

in med anledning av pandemin. JK genom E.A. har meddelat Danmarks 

Bridgeförbund att Sverige ställer sig positiva till ett danskt arrangemang under 

nästa år.  

• M.M. informerar om att riksstämman i år kommer att hållas den 20–21 november. 

 

9. Två framtida möten innan riksstämman bokas till måndagen den 27 september 2021 kl. 

19.00 och måndagen den 25 oktober 2021 kl. 19.00.  

 

Ida Grönkvist 

  

 

 

 


