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Protokoll fört vid sammanträde 190314 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

  

 

§ 54 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade dagens möte öppnat. 

 

§ 55 Godkännande av föredragningslista 

Förslag på föredragningslista till dagens möte godkändes 

 

§ 56 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 190207 godkändes och lades till handlingarna.    

 

§ 57 Ekonomi 

Kassören meddelade att året beräknas gå med ett nollresultat. Brickläggningsmaskinens kostnad 

kommer att avskrivas på ett antal år. Antalet plaketter börjar ta slut varför ett större inköp 

behöver göras för att täcka några år framöver. 

 

§ 58 Info från Kompletterande Tävlingsledarutbildning   

Bo Jonsson deltog vid utbildning för tävlingsledare med steg 2 och steg 3 i Örebro. Detta är ett 

första steg för att Bosse senare ska erhålla licens för steg 3 nivå. Kursen innehöll både 

information om lagarna samt övningsexempel som genomfördes. Deltagarna har sedan möjlighet 

till träning som tävlingsledare vid SM-veckan i Örebro.    

 

§ 59 DM-Mixed lag 

Lördag 23 mars arrangeras för andra gången DM-Mixed lag. För närvarande är 7 lag anmälda 

med förhoppning om att det tillkommer ett lag ytterligare för att slippa frirond. Varje match 

omfattar 6 brickor. Då samtliga lag möter varandra blir det totala antalet brickor 42. 

Arbetsfördelning inför tävlingen fastställdes. 

Kenneth beställer brickor hos Irja 

Bosse hämtar brickorna 

Tomas och Kjell fixar inköp av fika samt blommor som går till damerna på placering 1 och 2 

Kenneth fixar priserna som består av kontanter 

Tävlingen genomförs med 3 spelande tävlingsledare 

 

 



  

 

 § 60 DM Individuellt 

Årets upplaga av Individuellt DM spelas 6 april. Oklart om tävlingen kommer att arrangeras på 

flera platser förutom Östersund. Bo Jonsson tar kontakt med Hede/Sveg och Krokom/Åre för att 

se om intresse finns i tillräcklig omfattning. För att samarrangemang skall fungera ska antalet 

spelare på respektive ort vara anpassat. 

Bosse gör en kalkyl över kostnader per spelort. Startavgift 220 kr/spelare samt 150 kr för 

juniorer. (spelavgift 220 kr istället för 230 då den avgiften har stått på anmälningssidan)  

Beslöts följande ansvarsfördelning för tävlingen: 

Bosse beställer brickor hos Irja samt hämtar dessa 

Tomas och Olle fixar inköp av fika samt blommor 

Bosse är samordnare och tävlingsledare 

 

 

§ 61 Tidpunkt för nästa sammanträde 

Fastställdes nästa möte till 4 april kl 17.30. 

  

 

§ 62 Övriga frågor 

Sydjämten är intresserad av att arrangera en silvertävling under våren. För att den skall kunna 

vara med i Jämtrallyt behöver speldatumet vara före vårt årsmöte den 11 maj. Vi föreslår därför 

att tävlingen arrangeras 27 april eller 3 maj. Om det blir ett senare datum får tävlingen räknas in i 

Jämtrallyt för kommande säsong. 

Då inga fler övriga frågor fanns så förklarades dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


