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Protokoll fört vid sammanträde 190919

Nåirvarande: Mia Breding, ordftirande
Bo Jonsson
Göran Kullberg
Ingrid Roth
Kenneth Fredriksson
Kjell Starlander
Mona Nyberg
Olle Axne
Tomas Hömfeldt

S 121 Mötets öppnande

Ordforande Mia Breding forklarade styrelsemötet öppnat.

S 1 22 Godkönnande uv föredragningslista

Mötet godkände foredragningslistan.

S 123 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 190821 godkåindes och lades till handlingarna

S 124 Förslug på nya reglerför DM-lag kval

Beslöts att godkänna loreslagna ftir?indringar som gäller kvalspel till DM-lag. De nya reglema
bifogas protokollet samt kommer att skickas ut tillsammans med inbjudan.

S 125 Ekonomi aktuellt liige

Bosse presenterade det ekonomiska resultatet från sommarbridgen som i ar ökade något eftersom
prispengarna minskades för att forbundets ekonomi behöver ftjrbättras.

S 126 Kompletteringsköp av brickor

För att klara brickläggningen framöver då Irja har fysiska problem och inte kan lägga brickor lor
n?irvarande beslöts att köpa in 4 omgångar brickor med nummerserie 1-48.

S 127 Förslag på åtgiirderför att stiirkuförbundet ekonomi

Diskuterades olika ftirslag som kan stärka forbundets ekonomi. En kombination av ftirtiiring och
spel brukar locka bra med spelare. Beslöts att anordna After Work med Bridge en gång på hösten
och en gang på varen. Tomas Hörnfeldt och Kjell Starlander utsågs att komma med ftrslag på
datum samt upplägg av arrangemanget.



Beslöts också att höja avgiften fiir säsongens DM-tävlingar med 10 kr till 240 kronor.

S 128 Uppldgg DM-Veteraner

Beslöts att bordlägga frågan till nästa möte.

S 129 Niista sammantröde

Beslöts att fastställa nästa sammanträde till 10 oktober med start kl 17.30'

S 130 Övrigafrågor

Kostnad ftir resultatrapportering till media
Skrivararvodet ft)r Johans publicering av tävlingsresultat i media är 10 400 kr. Klubbarna i
distriktet ftirutom Svegs BK har i likhet med tidigare år sagt ja till att medverka med 500 kr.

Storsjöbygdens BK som har det största utrymmet och som också tagit över Frösö BK och

Östersunds Dagbridge bör stå for en större del av kostnaden. Förslaget till Storsjöbygdens BK
tir att bidra med2 000 eller 2 500 kr. Resterande del bekostas av ftirbundet.

Donering av bridgematerial
Göran Kullberg meddelade att han mottagit bridgematerial fran Claes Rendle och Jan-Erik
Jonssons dödsbo. Materialet bestar friimst av bridgetidningar och bridgeböcker. Beslöts att

uppdra till Göran och Bosse att gäigenom materialet och komma med lorslag på hur man bäst

anvåinder det till nytta for klubben och medlemmarna.

Bridgekurs
Mia Breding informerade om att bridgekurs startar 8 oktober och körs alla tisdagar ftirutom då

Jåimtoma har sina tävlingar.

Avslutning
Ordftirande avslutade dagens möte.

Vid protokollet Justeras
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sekreterare
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ordft)rande


