
Protokoll fört vid JHBF:s sammanträde 2017-03-16 

Närvarande: Clas-Göran Persson, ordförande och sekreterare 

  Bo Jonsson  

Göran Kullberg   

§ 59 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Eftersom sekreteraren 

Mia var frånvarande svarade ordföranden även för mötesprotokollet. 

§ 60 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 61 Mixed-Lag-barometern den 18 mars 

En sista genomgång gjordes inför Mixed-Lag-barometern nästkommande lördag. Glädjande nog är 

hela 12 lag anmälda. 

§ 62 Vad som händer i distriktet 

‒ Sedan förra mötet har följande tävlingar genomförts: DM-Damer, DM-Par (Open) och  

DM-lag, kval + final. I DM-lag har Jämtland/Härjedalen i år fått 4 platser i SM-semi; tre i 

Östersund och en i Uppsala. 

‒ Kommande tävlingar är: Mixed-Lag (18/3, se ovan), DM-Individuellt (1/4), SM-Lag, semi 

(8-9/4) och Sonfjällsbridgen (22/4). 

DM-Individuellt diskuterades särskilt. Enligt beslut på föregående årsmöte ska det genomföras 

parallellt på två orter: i Östersund samt i Härjedalen. Genomförandet – som kommer att bli 

komplicerat – diskuterades. Beslutades att rådfråga SBF om de har användbart program för en 

sådan tävling samt att snarast ta upp en diskussion med Härjedalen om detta är genomförbart. 

§ 63 BIT-utbildning den 25 mars 

BIT-utbildningen blir av! Det ser ut att bli 13-14 deltagare. Vissa praktikaliteter diskuterades. 

Tommy Andersson (läraren) kommer på fredag kväll och åker på söndag morgon. 

§ 64 Teknisk utrustning 

För BIT-utbildningens genomförande har ett WiFi installerats i bridgelokalen i Östersund. Det är 

fritt att använda i samband med tävlingar; passord finns anslaget i lokalen. 

Beträffande brickläggningsmaskin har följande strategi lagts fast av styrelsen per capsulam (mellan 

detta och föregående styrelsemöte). 

Styrelsen konstaterar att: 

 vi har fått en offert på ny brickläggningsmaskin från SBF som löper ut den sista februari; 

den är ekonomiskt förmånlig men vår bedömning är att liknande anbud kommer att komma 

fler gånger 

 vi har en fungerande lösning beträffande brickläggning i distriktet – personellt och tekniskt 

 tekniken dock börjar bli ålderdomlig, men vi bedömer att den största risken – att datorn läg-

ger av – går att lösa; skulle dock tekniken braka ihop helt i närtid så får vi göra en akutut-

ryckning, och då ta risken att detta kan komma att ske till en högre kostnad än en planerad 

övergång 

 frågan om annan bridgelokal i Östersund har börjat diskuteras och att brickläggningsfrågan 

bör ses i det perspektivet 

 vi inte vet klubbarnas behov av, och intresse för, en brickläggningstjänst i framtiden. 



Medvetna om att vi backar en smula i hanteringen av denna fråga beslutas att: 

 JHBF inte antar den offert vi har fått 

 vi snarast påbörjar en långsiktig planering av brickläggningsfrågan; en rimlig  

målsättning kan vara att ha en hållbar lösning framme under verksamhetsåret 2018/2019 

 vi lyfter in frågan i diskussionerna om ny bridgelokal 

 vi efterhör klubbarnas synpunkter på en framtida, central bridgeläggningstjänst  

på JHBF:s årsmöte den 20 maj. 

§ 65 Länslag i Bridgefestivalen 

Distriktsförbundet (JHBF, ordföranden) ska informeras om man tänker anmäla distriktslag till 

Chairman´s Cup. Detta krävs av SBF och behövs för att vi ska kunna numrera lagen entydigt om det 

blir många (J/H 1, J/H 2, J/H 3 osv.). 

§ 66 Riksstämma 2017 (6-7 oktober) 

Påminnelse: Årsstämma inom SBF hålls den 6–7 oktober i Örebro. Motioner ska vara inne senast 

20 augusti och dessa ska först diskuteras i JHBF:s styrelse. 

§ 67 JHBF:s årsmöte den 20 maj 

Arbetsfördelning beträffande förarbetet: 

 Ekonomisk uppföljning; Bosse aktiverar revisorerna (Leif Trapp och Åsa Axne) och 
kommer överens med dem om hur och när granskningen kan ske.  

 Verksamhetsberättelse; Clas gör ett förslag 

 Valberedning (Jöns Johansson och Kennet Nilsson); Clas aktiverar dem och går ige-
nom vilka val som ska förrättas 

 Verksamhetsplan; Clas gör ett förslag 

 Budget; Bosse och Clas gör ett förslag 

 Prisutdelning; plaketter finns, Bosse ser till at de blir graverade. 

§ 68 Nästa nyhetsbrev 

Kallelsen till årsmötet kommer att gå ut med nästa nyhetsbrev som kommer ut runt påsk (dock 

senast den 20 april, en månad före årsmötet). 

§ 69 Övriga frågor 

Inga övriga frågor var anmälda…... 

§ 70 Mötets avslutande 

….. varför mötet avslutades. Nästan möte hålls den 4 maj. Det startar redan kl. 17:00 för att 

förberedelserna inför årsmötet den 20 maj ska hinnas med. 

Vid protokollet 

Clas-Göran Persson 

Justeras 

Göran Kullberg 


