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§ 85 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade dagens möte öppnat. 

 

§ 86 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände föredragningslistan.  

 

§ 87 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 190502 godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 88 Ekonomi 2018/2019 / budget 2019/2020 

Bo Jonsson presenterade en justerad budget för 2019/2020 enligt de diskussioner som fördes vid 

föregående möte.   

 

§ 89 Upplägg Toto-tävling 190510   

Fastställdes upplägget av Toto-tävlingen samt vilka som ansvarar för olika delar under tävlingen 

samt efterkommande festmingel. 

 

§ 90 Upplägg Ingrid Roths vandringspris 190511 samt JHBF:s årsmöte. 

Upprättades en ansvarsfördelning för de olika arbetsuppgifterna för tävlingen samt årsmötet.  

Bo Jonsson kommer att vara icke spelande tävlingsledare under Ingrid Roths tävling. Förutom 

vandringspriset och priser till alla har Ingrid skänkt litografier till 2 par som kommer att erhållas 

av de par som efter en viss rond ligger närmast en förutbestämd procent.  

 

Vårt lager av förbundets DM-plaketter har nu tagit slut. Tidigare beslöts att beställa plaketter hos 

annan leverantör efter jämförelser på prislägen. De nya DM-plaketterna visades upp som 

kommer att användas under många år framåt.  

Eftersom årsmötet kommer att hållas ett par timmar tidigare än vad som är utannonserat beslöts 

att maila ut till medlemmarna så att ingen missar möjligheten att närvara.   

 

 



 

§ 91 Enkät från Svenska Bridgeförbundet 

Svenska Bridgeförbundet genom Roger Wiklund har skickat ut en enkät till distriktsförbunden 

om framtiden och behov av höjd medlemsavgift. Svaren på enkäten kommer att vara vägledande 

inför såväl Riksstämma som styrelsens arbete i stort. 

Efter den skriftliga presentationen om behov och framtida utveckling av bridgeverksamheten har 

distrikten att ta ställning till vad/vilka av nedanstående punkter som bör prioriteras.   

 Anställning av en juniorkonsulent på heltid, 30 kr per år/medlem 

 BIT/Ruter/TL/BM-jour, 30 kronor per år/medlem 

 Stor nationell marknadsföringskampanj av Bridge, 50 kr i ett år/medlem 

 Stor nationell marknadsföringskampanj av Bridge, ta medel från det egna kapitalet 

Eftersom Svenska Bridgeförbundet kommer att höja årsavgiften med 50 kr blir kostnaden 

väsentligt högre än nuvarande om man väljer att satsa på flera av punkterna ovan som då läggs 

på ytterligare. 

Styrelsen enades om att punkten med anställning av en juniorkonsulent på heltid för 30 kr är 

något att satsa på. Medlemsantalet sjunker för varje år på de flesta klubbarna samt medelåldern 

blir allt högre. En satsning på juniorverksamhet kan därför vara motiverad för att rädda bridgens 

framtid. Övriga punkter som medför höjd avgift bör vänta då den totala avgiftshöjningen blir 

alltför stor. Stor nationell marknadsföringskampanj av Bridge skulle kunna genomföras om 

förbundet anser att utrymme finns från det egna kapitalet.   

 

§ 92 Tidpunkt för nästa sammanträde  

Nästa sammanträde bör ske direkt efter årsmötet med att konstituera styrelsen. 

 

§ 93 Övriga frågor 

Viktigt att kursverksamheten fortsätter till hösten. Detta bör tas upp i Storsjöbygdens BK och 

Alliansen 

 

§ 94 Avslutning 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


