
Protokoll flirt vid JHBF:s sammanträde 2017'12'14

Niirvarande Clas-Göran Persson, ordfiirande
Bo Jonsson
Kenneth Fredriksson
Tomas Hömfeldt
Göran Kullberg
Ingrid Roth
Olle Axne
Maria Breding, sekreterare

§ 34 Mötets öppnande

Ordfiirande håilsade de niirvarande välkomna och ftirklarade mötet öppnat.

§ 35 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkåindes och lades till handlingarna.

§ 36 Hänt sedan sist och på gång

Attacusffrösösilver spelades den I l/11 med 18 par (la i fiol).
Svenska cuper final spelades den 16-19/11. Två jiimtlandslag i semifinal.
DM Mixed spelades den2llll med 15 par, precis som i f,ol. 18 kvalade jiimfrn med 21 i fiol.
Allsvenskan div IV spelades den2l12 med endast §na lag.

§ 37 Ekonomi

Bo presenterade hur ekonomin ser ut. Det finns ca I I 000:-, varav ca 3 000:- ska betalas ut i
reseersiittningar från SM-deltagande i somras. Det har varit lite oklart vilka som varit
berättigade till ersätfiring efter att några tackat nej, så dåirftir har utbetalningarna inte gjorts.

§ 38 Uppdrag från årsmötet

Vi hade planerat en workshop i BIT, som fick stiillas in pga ftir fä deltagare. Nytt datum

foreslås bli den 515 20l8.Yi kommer att hållatill i Bridgens Hus. Clas-Göran, Göran och Bo
kollar upp hur intresset ser ut.

§ 39 Medlemsutveckling

Svenska Bridgeftirbundet har inkommit med en forfrågan betiiffande det minskande
medlemsantalet i Jåimtland/Hfiedalen. Vi ftirvåintas ftirklara och komma med åtgiirder.

§ 40 Spelprogram 2011118

Kommande tiivlingar i distriktet ?ir:

Trettondagstriiffen den 611, som uurangeras av Storsjöbygdens BK.
SM Veteraner blir den 13/1 och arrangeras av Östersunds Dagbridgeklubb.



Bydalens huvudtavling spelas den2Dll och arangeras av Storsjöbygdens BK.

§ 41Jämtraltyt

Trettondagsträffen och Bydalens huvudtiivling ingår i Jiimtrallyt.
För niirvarande leder Pernilla Näs.
Clas-Göran åir ansvarig fiir beräkningen i Jiimtrallyt.

1 42 Stadgar

Clas-Göran har giort ett fiirslag på trur stadgama ska se ut och har mejlat detta till klubbarna.
Alla klubbar har godkiint fiirslaget, utom HedeA/emdalen som inte har svarat iin.
Vi anviinder dem som interrimsstadgar fram till årsmötet, då vi tar ett formellt beslut.

I 43 DM-lval

Då antålet spelare i DM-finalerna har minskat, tog vi beslutet att fiireslå slopande av kvalen
vid årsmötet. Det borde bli lättare att ffi ihop fler spelare i finalen, om man inte behöver kvala
ftirst.

§ 44 Mötets avslutande

Då inga öwiga frågor fanns, fiirklarades mötet avslutat. Nåista möte blir ll2 2018.

Vid orotokollet
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Clas-Göran Persson


