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1. Mötet öppnas av EAb som också för protokoll

2. Utvärdering JSM 2020 och Riksläger. JSM par genomfördes med 18 par med vitt skilda
erfarenheter med Marie Åfors som tävlingsledare. Tävlingen genomfördes med så stor grad av
säkerhet som möjligt med hänsyn till coronasituationen. Tävlingen kunde följas via JSMbloggen som Mats Engman förde, vilket var mycket uppskattad. I direkt anslutning till JSM
genomfördes sedan Riksläger. Ungefär en tredjedel av tävlingsdeltagarna reste hem och lika
många anslöt till lägerdelen. Juniorernas egen utvärdering hade skickats ut i förväg och
sammanfattningsvis kan vi konstatera att utbildningstillfällen i workshopform avpassat för
olika kunskapsnivåer är väldigt uppskattat. Deltagarna var lika ense om att gården inte riktigt
passade för juniorläger. Det var svårt för många att ta sig dit och hem, samt att dela utrymmen
med andra på gården. Det saknades ytor att umgås på för dem som ville ta vara på
småtimmarna.
På det stora hela fungerade arrangemanget bra.
JK diskuterade några alternativa ställen att vara på.

3 Projekt SOS Junior. Till nästa möte går samtliga i JK igenom projektbeskrivningen så att vi
tillsammans kan se vad som går att behålla och genomföra trots att Mats Engman har valt att
avsluta sin anställning. Styrgruppen, bestående av Janne Malmström, Lars Nilsson och
undertecknad är vilande i nuläget. JK är måna om att det arbete som har lagts ner hittills ska tas
till vara och att ingen information ska gå till spillo. EAb kontaktar Mats Engman för överlämnande
av kontaktuppgifter mm till dem som uttryck intresse för projektet. Det finns inga planer på
nyrekrytering till tjänsten just nu.

4 JKs storlek och sammansättning. EAb kontaktar Suzanne Lemborn för en diskussion om vem
som kan vara med vid JKs möten av medarbetarna. JK skulle också behöva bli några fler. Några
alternativ diskuterades, helst vill vi också att fler delar av landet får representation i JK. EAb
tillfrågar dem som kan vara aktuella.

5. JSM 2021. Från och med 2021 hade JK räknat med att sjösätta det nya årshjulet med JSM par
i första kvartalet. Planen var att genomföra det 30-31/1 och Norrköpingsbridgen hade sagt att vi
var välkomna. Den senaste tiden har dock Östergötland haft en kraftig ökning av coronaspridning
och klubben i har beslutat att inte öppna för livespel just ju. Alla avråds dessutom från att göra
resor som inte är nödvändiga och att begränsa sina sociala kontakter så mycket som möjligt.
Med hänsyn taget till den ökande spridningen av corona och de rekommendationernaattade JK
beslut att inte genomföra JSM 2021 den 30-31/1-21 som tidigare planerat.
Några alternativ diskuterades men behöver utforskas ytterligare. EAb diskuterar vidare kring de
olika alternativen med dem som kan bli berörda. Frågan tas upp igen vid nästa möte

6 Övriga frågor
a) Mötesformen. Vi försöker fortsättningsvis ha möten där vi kan se varandra och inte bara per
telefon. Björn föreslår att vi provar att använda Discord. ”Discord är en gratis röst-och
videoprogramvara, avsedd för spelföreningar, som består av virtuella servrar. Möten och
diskussioner liknar tex. Teams men är mindre uppstyrt.” Det finns en app som man laddar ner
till sin telefon eller surfplatta. Detta görs i god tid före mötet.

7. Nästa möte
14/12 19.00. Det är då vi provar Discord första gången.

Eva Abragi

