
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 191107 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Olle Axne 

Tomas Hörnfeldt 

 

§ 140 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§ 141 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände föredragningslistan.  

 

§ 142 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 191010 godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 143 Rapport från Riksstämman     

Bosse och Mia representerade länet på Riksstämman i Örebro. Martin Löfgren blev vald som ny 

ordförande i förbundet för Svensk Bridge. Många av motionerna som inkommit handlade om 

spelschemat för SM-damer final och Chairmans Cup som kolliderar. Förslaget som inkommit är 

att årligen varva SM-Veteraner och SM-damer som första SM-final. Inget beslut togs i frågan 

utan gruppen som gör planeringen för Örebroveckan tar beslutet om eventuell ändring. 

Förbundet Svensk Bridge har beslutat att ändra tiden för bokförings- och verksamhetsåret till  

1 september – 31 augusti. Detta underlätar redovisningar på flera sätt bland annat med tanke på 

SM-veckan. Därmed uppstod frågan hur vi gör i vårt distriktsförbund. Efter diskussioner om för 

och nackdelar beslöts att göra samma förändring.  

Beslut – J-H Bridgeförbund ändrar verksamhets- och bokföringsår till att omfatta samma period 

som Förbundet Svensk Bridge. Beslöts att det nya verksamhetsåret därmed skall omfatta 16 

månader och tiden 2019-05-01—2020-08-31. Därmed följer verksamhetsåret spelsäsongen på ett 

bättre sätt. 

 

§ 144 Ekonomi aktuellt läge  

Bosse meddelade att inga förändringar har skett sedan senaste mötet.  

 

J-H Bridgeförbund 
  c/o Kenneth Fredriksson   070-64 66 217 

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

§ 145 Arrangemang DM-Veteraner 

 

Bosse redogjorde för vilka alternativ som finns för arrangemang av DM-Veteraner. Förutom det 

vanliga sättet med en silvertävling över 42 brickor kan man arrangera bronstävling över en eller 

flera kvällar. Med tanke på svårigheten förra säsongen med två försök som misslyckades med 

helgtävling beslöts att prova över en kväll istället. 

Beslöts att fastställa speldatum för DM-Veteraner till onsdagen 22 januari 2020. De spelare som 

vill delta i DM-tävlingen betalar en avgift på 240 kr, övriga betalar vanlig spelavgift. Förbundet 

får sedan bekosta resterande aktuella platser i form av förbundsavgiften om antalet är för lågt i 

förhållande till kvoten för finalplats.  

 

§ 146 Planering av höstfest 

 

Beslöts om en arbetsfördelning inför höstfesten som arrangeras fredag 29 november. 

Program 1730-1800 Mingel och välkomstdrink 

 1800-1930 Middag 

 1930-2200 Bridgetävling över 21 brickor med höstsilver 

Kostnad för mat och tävling: 250 kr 

Anmälan senast 24 november för att få koll på antalet matgäster 

Ansvar för beställning av mat, dryck och priser mm: Ingrid, Tomas och Kjell 

Tävlingsledare: Bosse 

Inbjudan och upplägg på hemsidan: Kenneth 

Återställning av lokalen: Mia, Bosse och Kjell 

 

§ 147 Allsvenskan div 4 

 

Allsvenskan div 4 spelas 9 november med 5 lag. Det innebär att alla matcher inte blir spelade 

den dagen utan ett antal matcher får avgöras senare efter överenskommelse mellan lagen. 

 

§ 148 Nästa sammanträde 

Beslöts att fastställa nästa sammanträde till 5 december med start kl 17.30.  

 

§ 149 Övriga frågor  

Inga övriga frågor fanns      

 

§ 150 Avslutning 

 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


