
Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund 
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 180827 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg     

Kenneth Fredriksson 

 Mona Nyberg 

 Olle Axne 

 Tomas Hörnfeldt 

 Kjell Starlander 

 

§ 6 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade dagens möte öppnat 

 

§ 7 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från konstituerande möte 180618 godkändes och lades till handlingarna.  

  

§ 8 Sommarbridgen 

Bosse redogjorde för slutsummeringen av årets sommarbridge. Totalt deltog 300 spelare jämfört 

med 335 föregående år. Beloppet som delades ut i prispengar uppgick till 4 050 kronor.    

 

§ 9 Spelprogram DM-tävlingar 2019/2019 

Fastställdes datum för DM-tävlingar samt silvertävlingar som redan är fastställda. För DM-

damer är datumet preliminärt tills man fått det bekräftat av Frösö BK.  

Följande datum fastställdes som spelprogram för säsongen 2018/2019, tävlingarna läggs in i BIT 

av Kenneth. 

181117 Allsvenskan div 4 

181201 Reservdag för allsvenskan div 4 om antalet lag kräver 2 speltillfällen 

181208 DM-par Mixed, ingår i Jämtrallyt med direktanmälan utan kval 

181215 DM-par Seniorer 

190106 Trettondagsträffen, ingår i Jämtrallyt 

190119 Bydalens Huvudtävling, ingår i Jämtrallyt 

190209 DM-par Damer 

190216 DM-par, ingår i Jämtrallyt med direktanmälan utan kval 

190302 DM-lag Final, kvalspelet skall vara avslutat senast 190226 

190316 DM-lag Mixed, ingår i Jämtrallyt 

190406 DM-Individuellt, ingår i Jämtrallyt 

190518 Ingrid Roths vandringspris, ingår i Jämtrallyt, JHBF:s Årsmöte i pausen 

 

§ 10 Arrangemang allsvenskan div 2 och div 3 

Östersund kommer att vara spelplats för omgång 1 allsvenskan för närliggande lag i division 2 

och 3 den 1 september. Totalt deltar 4 lag i div 2 samt 6 lag i div 3. Detta innebär att vi behöver 

koppla upp dubbla system för ruter. Tävlingsledare kommer att vara Bo Jonsson och Mia 

Breding. Bo Jonsson kollar upp det tekniska runt arrangemanget.  



 

§ 11 Publicering av bridgeresultat i tidningar 

Bosse redogjorde för intresset från klubbarna att fortsätta med resultatservicen via Johan till ÖP  

samt till Jämtlands tidning mot en avgift at 500 kronor. Distriktsförbundet samt alla klubbar 

förutom Sveg har godkänt en fortsättning. Sveg har meddelat att de sköter resultatrapporteringen 

själva. Bosse skickar ut fakturor till klubbarna. 

 

 § 12 Ekonomi 

Bosse redovisade det ekonomiska läget för förbundet som får anses vara ett normalt resultat för 

de aktiviteter som genomförts så här långt på det nya verksamhetsåret. 

 

 

§ 13 Övriga frågor 

Beslöts fastställa nästa möte till 11 oktober kl 17.30 

 

§ 14  Mötets avslutande 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


