
Protokoll fört vid JHBF:s sammanträde 2017-05-04 

 

Närvarande Clas-Göran Persson, ordförande 

 Olle Axne 

 Göran Kullberg 

 Tomas Hörnfeldt 

 Kenneth Fredriksson 

 Ingrid Roth 

 Mia Breding 

 

§ 71 Mötets öppnande 

 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 72 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Finns även att läsa på nätet. 

 

§ 73 Hänt sedan sist och på gång 

 

Det har spelats några tävlingar sedan sist. Mixed Lag, DM Individuellt samt SM Lag semi. 

Sonfjällsbridgen blev inställd på grund av för få anmälda. 

 

Alexander Sandin vann JNM. Bra jobbat! 

 

Ingrid Roths vandringspris spelas 20/5 för tionde gången. Helgen inleds med en kortare 

tävling samt mingel på fredagen den 19/5. 

 

Anmälan till SBF av vilka som tackat ja till SM har gjorts. 

 

§ 74 Årsmötet 

 

Clas-Göran har gjort klart föredragningslista och verksamhetsberättelse. Han har även gjort en 

lista över verksamhetsidéer. Den kommer att bifogas med handlingarna på årsmötet. 

 

Ekonomisk uppföljning och budget är också klart. Clas-Göran har jobbat med detta. 

 

Det finns inga motioner till årsmötet. 

 

Clas-Göran har förrättat en lista över arbetsfördelningen under avslutningshelgen 19-20/5. 

Alla punkter klara och listan godkänd. 

 

§ 75 Sommarbridge 

 

JHBF kommer även i år att anordna sommarbridge. Den startar 29/5 och pågår till 28/8.  

 

Listan över ansvariga har börjat fyllas i, men än finns många dagar kvar. Mia har listan. 

 

Clas-Göran har skickat in speltillfällena till SBF, så det kommer med i tidningen och kommer 

att finnas på nätet. Mia är kontaktperson. 



 

§ 76 Övriga frågor 

 

Vi har fått en förfrågan från Primrose om att komma till dem och spela bridge, så deras elever 

kan titta på och kanske bli intresserade. Detta kommer att bli den 16/5.  

 

Alexander Sandin har ansökt om bidrag från Gösta Wallins minnesfond för att åka och spela 

JVM. Styrelsen biföll hans ansökan och Clas-Göran kommer att kontakta Ulf Wallin för hans 

medgivande om uttag ur fonden. 

 

Det finns ingen som rapporterar resultat i ÖP längre. ÖP betalar inte längre ut någon 

ersättning till skribenten. Vi har som förslag att betala ett mindre arvode till den som kan ta 

det uppdraget, eftersom vi ser det som ett viktigt verktyg för att nå ut till människor. Många 

icke-bridgespelare läser resultaten i tidningarna. 

 

§ 77 Mötets avslutande 

 

Då inga fler frågor fanns, förklarades mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Mia Breding 

 

  Justeras 

 

 

  Clas-Göran Persson  


