
Protokoll fiirt vid JHBF:s sammanträde 2017-11-09

Närvarande Clas-Göran Persson, ordftirande
Kenneth Fredriksson
Göran Kullberg
Bo Jonsson
Tomas Hörnfeldt
Olle Axne
Mia Breding

§ 24 Mötets öppnande

Ordfiiranden håilsade de nåirvarande våilkomna och ftirklarade mötet öppnat.

- §25Föregåendeprotokoll

Föregående protokoll godkeindes och lades till handlingarna.

§ 26 Hänt sedan sist och på gång

Allsvenskan div tV spelas den 18 november.

Kjell Carlsson har bytt från JHBF till Gävleborg fran och med I november. Clas-Göran har

godkiint bytet.

Attacus/Frösösilver spelas den 18 november. Vi hoppas på fler par i år åin ftirra året, då det var

14 par

Svenska Cupen spelas 16-19 november. Två lag från distriktet deltar.

DM Mixed spelas den25 november. Kenneth kollar upp hur det kvalats. Vi kommer att ta upp

frågan på årsmötet om det ska fortsätta vara kval.

v 
§ 27 Ekonomi

Bo presenterade balans- och resultatåikning. Cirka 6 000:- ska betalas ut fiir resor till SM i

v 
sornras. På Gösta Wallins minnesfond finns cirka 15 000:-.

§ 28 BlT-utbildning

Den tiinkta workshopen ftir vidareutbildning inom BIT blev instäld pga fiir få deltagare. Clas-

Göran presenterade några frrslag på nytt datum. Han kollar upp intesset och återkommer i
frågan. Eventuellt blir det den 5 maj.

Spader kommer att forsvinna och det blir BIT som gåiller. Manga av distriktets klubbar å1r inte

redo ftir övergången.

§ 29 Spelprogram 20l7ll8



Det blev en ?indring i ftirslaget - DM Damer åir flyttat till den l0 februari (3 februari enligt
fiirslag).

§ 30 Jämtral§rt

Vi diskuterade Sonfiiillsbridgen. Vi behöver veta om den kommer att arrangeras eller inte.

Med den tiivlingen har vi 9 tiivlingar i Jämtatlyt, annars 8.

§ 31 Stadgar

Clas-Göran har skrivit ett ftirslag på hrn JHBF.s stadgar ska se ut. Hittills har Bråicke, Ösd

Dagbridgeklubb och Frösön godkiint dessa. Påminnelse har gått ut till öwiga.

§ 32 Övriga frågor

Clas-Göran deltog i utbildning under bridgeveckan i Örebro under sornmaren. Han betalade

sjåilv och det beslutades att han ska ffi igen ftir sina utlägg. Han har även bestiillt
utbildningsmaterial.

§ 33 Mötets avslutande

Då inga fler frågor fanns, fiirklarades mötet avslutat. Nåista möte blir 2017-12-14.
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