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Årsmöte JHBF, 20 maj 2017  

Föredragningslista        * = underlag finns 
1 Upprop, fastställande av röstlängd Fastställs vid behov 

2 Godkännande av föredragningslista  

3 Val av mötesordförande  

4 Val av mötessekreterare  

5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande 
justera årsmötets protokoll 

 

6 Årsmötets behöriga utlysande Via Nyhetsbrev 2017-04-12 

7        * 
          * 

Verksamhetsberättelse 2016-17 och 
verksamhetsidéer för 2017-18 

En regelrätt verksamhetsplan tas fram 
av den nya styrelsen 

8        * Balansräkning 2016-17 + budgetförslag 2017-18  

9        * Revisonsberättelse Separat från revisorerna 

10 Ansvarsfrihet för styrelsen  

11 Fastställande av styrelseersättningar Nuvarande: 8000:- att fördelas  
+ 50:-/möte  

12 Årsavgift till distriktsförbundet Nuvarande 50:-/medlem 

13 Jämtrallyt 8 tävlingar innevarande år (1 inställd), 
15:- per spelare i extra avgift 

14 Gösta Wallins minnesfond Runt en tusenlapp har kommit in i 
bidrag och kontoställningen är nu  

20615:90, sedan banken tagit sitt. 
Stadgarna har fräschats upp; inga 
ansökningar har kommit in under året 

15 Fastställande av arrangörer för DM-tävlingar 
(Seniorer/Veteraner, Juniorer, Mixed, Damer, 
Par/Open, Lag samt Individuellt). 

 

Särskilt beslut om att inrätta DM Mixed-lag, och 
arrangör för denna tävling 

Innevarande år: 

Seniorer/Veteraner ÖSD Dagbridge 

Juniorer ---- 

Mixed JHBF 

Damer Frösön 

Par/Open JHBF 

Lag Storsjöbygden 

Individuellt JHBF + 
Hede/Vemdalen 

Mixed-lag ---- 

16 Övriga frågor  Brickläggningstjänst, hur ser klub-
barna på det framtida behovet? 

 Bridge i ÖP, hur ska vi lösa den 
löpande rapporteringen? 

17      * Val av funktionärer i JHBF (Ordförande, Övriga 
styrelseledamöter, Styrelsesuppleanter, Reviso-
rer och Revisorssuppleanter, Valberedning) 

Separat förslag från Valberedningen 

18 Prisutdelning DM-tävlingar 2016-17 Pristagare enligt ovan 

19 Årsmötet avslutas  
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Verksamhetsberättelse 2016-05-01 – 2017-04-30 

Styrelse och övriga funktionärer 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

Clas-Göran Persson Ordförande 

Olle Axne Vice ordförande 

Mia Breding Sekreterare 

Bo Jonsson Kassör 

Thomas Hörnfeldt Ledamot 

Magnus Mattsson Ledamot 

Michael Rosén Ledamot, utbildnings- och 

ungdomsansvarig 

Ingrid Roth Ledamot, klubbmästare 

Kenneth Fredriksson Suppleant 

Göran Kullberg Suppleant, klubbmästare 

Göran Mattsson Webb-master, adjungerad 

hösten 2016 

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden, inklusive det  

konstituerande mötet den 13 juni 2016. Ordförande och sekreterare  

deltog i Distriktsträffen i Örebro 2-4 september 2016. 

Övriga funktionärer har varit: 

Åsa Axne Revisorer 

Leif Trapp 

Carina Hallkvist Revisorssuppleanter 

Yvonne Elg 

Jöns Johansson Valberedning 

Kennet Nilsson 

4 nyhetsbrev har getts ut och hemsidan har vidareutvecklats i BIT. 

Tävlingsverksamhet 

Som vanligt anordnades sommarrally i Östersund.  

DM-tävlingar har hållits enligt följande (fjolårets antal inom parentes): 
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Tävling Finaldatum Arrangör Antal, final Antal, 

kval 

Antal 

platser 

SM/SM
-semi 

DM Mixed (J) 26/11 2016 JHBF 15 par (20) 21 (34) 1 (2) 

DM Seniorer/-

Veteraner 

14/1 2017 ÖSD Dagbridge   9 par (12) --- 1 (1) 

DM Damer 4/2 Frösön 20 par (21) --- 3 (3) 

DM Open/Par (J) 18/2 JHBF 14 par (16) 39 (28) 6 (4) 

DM Lag 4-5/3 Storsjöbygden 10 lag (10) 20 (20) 4 (3) 

DM Individuellt  (J) 1/4 JHBF + 

Hede/Vemdalen 

40 spelare 

(42) 

--- --- 

(J) = ingår i Jämtrallyt 

1:or och 2:or i DM-tävlingarna blev: 

DM Mixed 

 

1 Carina Hallkvist – Sven-Erik Hallkvist, Sydjämten 

2 Anette Nilsson – Kennet Nilsson, Storsjöbygden 

DM Seniorer/-

Veteraner 

1 Arne Håll - Haine Haraldsson, Bräcke  

2 Gunnar Elmroth - Leif Trapp, Storsjöbygden 

DM Damer 

 

1 Helena Hansson - Yvonne Elg, Storsjöbygdens  

2 Eva Ekendahl - Pia Karlstedt, Storsjöbygden 

DM Par/Open 1 Thomas Karlsson - Morgan Svensson, Storsjöbygden 

2  Jöns Johansson - Kjell Carlsson, Sydjämten 

DM Lag 1 Strategen (Gunnar Elmroth, Leif Trapp, Olle Axne, Leif 

Ruthström) 

2 Sydjämten (Jöns Johansson, Kjell Carlsson, Carina Hallkvist, 

Sven-Erik Hallkvist) 

DM Individuellt 1 Johan Bjurström, Storsjöbygden 

2 Clas-Göran Persson, Storsjöbygden 

Dessutom har följande silvertävlingar hållits (fjolårets antal inom parentes): 

Tävling Datum  Arrangör Antal  

Attacus/Frösösilver (J) 12/11 2016 Frösön 14 par (17) 

Trettondagsträffen (J) 6/1 2017 Storsjöbygden 24 par (20) 

Bridgevecka Bydalen, huvudtävl. (J) 21/1 Storsjöbygden 23 par 

Mixed-lagtävling (J) 18/3 JHBF 12 lag 

Ingrid Roths vandringspris (J) 20/5 JHBF ca. 23 (22) 

(J) = ingår i Jämtrallyt; Sonfjällsbridgen (tänkt att gå 22/4) blev inställd   
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 På juniorfronten ser det i vårt distrikt ut ungefär som det gör i Sverige i övrigt:  

Vi har få juniorer men de(n) vi har är väldigt duktig(a). Alexander Sandin har  

fortsatt att etablera sig i Sverige-eliten. Han har under året bl.a. spelat stora  

lagfinalen (9:a), JSM lag (silver) och JVM lag – samt nu senast JNM lag i U21,  

där det blev GULD! I juli är det JEM lag och i augusti öppna JVM par. Han ligger 

9:a på den svenska juniorrankingen, har 841 rankingpoäng och 14,2 i handikapp 

(när detta skrivs)! 

 Det minskade antalet kvalande par i DM Mixed gjorde att vi bara fick en SM-plats. 

Det ökade antalet kvalpar DM Par/Open innebar att vi fick 6 SM-platser mot fjol-

årets 4. 

 I år fick vi fyra platser till SM-lag, semi – tre i Östersund och en i Uppsala. Efter-

som inget av lagen på 4:e plats och högre ville åka söderut gick den platsen till 

ett annat distrikt. Resultatet av det lär bli att det dröjer innan vi får en 4:e semi-

finalplats igen. Lag Sydjämten föll på mållinjen och missade SM-finalplatsen med 

några ynka imp. 

 DM Individuellt hölls simultant på två orter (Vemdalen + Östersund) – också det 

ett beslut från förra årsmötet. Förutom några smärre problem med resultatredo-

visningen – som snabbt åtgärdades – var det komplicerade arrangemanget till 

belåtenhet. 40 deltagare konfirmerar detta. 

 Bridgeveckan i Bydalen blev mycket uppskattad; repris nästa år är nog att vänta. 

 Den nya Mixed-lagtävlingen instiftades i enlighet med beslut på förra årsmötet. 

Kombinationen uppskattat arrangemang och hård marknadsföring lockade 12 lag. 

 Jämtrallyt kommer att slutredovisas efter Ingrid Roths tävling. I dagsläget har 

118 personer deltagit i en eller flera av tävlingarna. 

 Frösö BK har nästan lagt ner sin verksamhet under året. Kvar blev bara Attacus 

Frösösilver, DM Damer, kval till DM Mixed och DM Open/Par samt höst- och vår-

silver.  

 Jämtorna har haft sina traditionella månadstävlingar, med 21-25 par varje gång! 

 Krokom/Föllinge har bytt speldag till måndagar 18.30-22.00. Spellokal: Kvarn-

backskolan Krokom. 

Utbildning m.m. 

 En kurs i BIT – det nya IT-systemet för bridge i Sverige – för länets klubbar hölls 

den 25 mars 2017 med Tommy Andersson från SBF:s kansli som lärare. 13 perso-

ner deltog och de flesta klubbarna har därmed påbörjat sitt arbete med ny hem-

sida i BIT. 

 Robert Myrins nybörjarkurs har haft ett drygt 25-tal deltagare. 10 par deltog i 

Nybörjarträffen. 

 Storsjöbygdens BK har under 5 tillfällen under 2017, på ca 1 timme, haft kurs för 

bridgespelare som lämnat nybörjarstadiet. Det som avhandlats är kortvärdering, 

anledning varför namnet BRIDGE, d.v.s. förbindelser (broar) för både försvaret 

och spelföraren, budgivning med avseende på krav på fortsättning eller inte, mar-

keringar och utspel. Kursledare har, på ideell basis, varit Leif Trapp. 

 Göran Kullberg har hållit (gratis) kurs för Östersunds dagbridge varannan söndag 

före tävlingen; 4-6 elever.  

 Frågan om ny brickläggningsmaskin har diskuterats under året men skjutits på 

framtiden eftersom vi har en fungerande tjänst. Frågan bör hanteras tillsammans 

med frågan om (ev.) ny bridgelokal i Östersund. Se vidare i Nyhetsbrev Nr 4. 
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Verksamhetsidéer för 2017-18 

Detta är några idéer från den avgående styrelsen ser det. En regelrätt verksamhetsplan 

tas fram av den nya styrelsen efter hantering på årsmötet. 

 Sommarbridge hålls som vanligt på måndagar under perioden 12 juni – 28 augusti 

2017. 

 Jämtrally arrangeras på samma sätt som tidigare år, med avslut vid årsmötet i 

samband med Ingrid Roths tävling i maj 2018. Minst 6 st. silvertävlingar. 

 Beslut om att inrätta Mixed-lag som DM-tävling tas på årsmötet. Denna och övriga 

DM-tävlingar genomförs i enlighet med årsmötesbeslutet. 

 Det nationella projektet Juniorlådan har inte ”spillt över” särskilt mycket på 

distriktsnivå. Vi bör dock vara följsamma och aktiva: ha beredskap för gemen-

samma aktiviteter och ta initiativ till egna sådana; kanske något med Mini-Bridge. 

 Vi torde dock få störst effekt vad gäller antalet aktiva bridgespelare genom att 

utforma tävlingarna på ett – för alla – attraktivt sätt och bli bättre på marknads-

föring.  

 Ett bättre samarbete Jämtland-Härjedalen torde också ge effekt, där årets indi-

viduella DM kan tjäna som det goda exemplet. Skype på styrelsemöten skulle 

minska resandet och bredda demokratin. 

 En fortsättning på BIT-kursen förordas. T.ex. en lördag under hösten 2017 där  

vi tar ett steg vidare med klubbarnas hemsideutveckling. Det borde fungera med 

en work-shop där vi hjälper varandra. Någonstans i trakterna Persåsen-Hackås-

Svenstavik verkar centralt .  

 Vi vill även slå ett slag för utbildning av distriktets bridgespelare i Hjärt-lung-

räddning. Många samlas på samma ställe, medelåldern är förhållandevis hög och 

hjärtstartare finns ibland att tillgå; återstår gör att alla vet hur man ska agera. 

Samordning inom distriktet bör ge effekt. 

På årsmötet bör även följande frågor tas upp: 

 Östersundsposten kommer fortsättningsvis inte att ha egen bridgereporter, men 

säger sig kunna bereda plats för bridgereferat om någon tar på sig att samman-

ställa dessa på ”ideell” basis. Hur Länstidningen resonerar är okänt, men frågan är 

om några initiativ ska tas i denna fråga. 

 Klubbarnas behov av en brickläggningstjänst bör undersökas och ett koncept för 

framtiden tas fram. Distriktet och Alliansen bör klargöra hur man bäst driver 

denna fråga – samt hur den relaterar till frågan om ny spellokal i Östersund, som 

nyligen har börjat diskuteras. 
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Resultatsammanställning för 2016-17 samt  

budget för 2017-18 

    

Budget  
2016-17 

Utfall  
2016-17 

Budget  
2017-18 

Intäkter      

Medlemsavgifter   18000 15850 16000 

Barometerservice   25000 23968 24000 

Jämtrallyt   6000 1830 5000 

Sommarbridge   15000 14020 14000 

Övrig tävlingsverksamhet  50000 28340 28000 

Mästarpoäng, sanktioner  2500 14675 15000 

Kursverksamhet   1000 1060 1000 

Övriga intäkter   5000 20940 20000 

Räntor    0 0 0 

       

Summa intäkter   122500 120683 123000 

       

Kostnader      

Tävlingsverksamhet   25000 39928 40000 

Jämtrallyt   6000 4020 5000 

Sommarbridge   0 5090 5000 

Mästarpoäng   0 33651 4000 

Plaketter, medaljer   0 0 0 

Lokalhyror   12000 10200 11000 

Brickläggning   17000 15317 16000 

Utbildning   3000 100 5000 

Styrelsemöten   11000 9750 10000 

Resekostnader   5000 17165 15000 

Administrativa kostnader  5000 274,9 3000 

Diverse kostnader   5000 0 3000 

Jubileum    10000 0 0 

Avskrivningar, inventarier  5000 5000 5000 

Delsumma, kostnader  104000 140495,9 122000 

       

Bankavgifter   700 966 1000 

Summa kostnader  104700 141461,9 123000 

       

Årets resultat   17800 -20778,9 0 
 

 

Revisionsberättelse 
Av JHBF:s revisorer upprättad revisionsberättelse bifogas. 


