
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 200305 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Mona Nyberg 

Olle Axne 

Tomas Hörnfeldt 

 

§ 170 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§ 171 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände föredragningslistan.  

 

§ 172 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 200109 godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 173 Ekonomi aktuellt läge  

Bosse redovisade resultatet från de två senaste DM-finalerna som gav ett plussaldo jämfört med 

budget.  

 

§ 174 Arrangemang DM-Lag final 

DM-lag kvalet spelades med totalt 16 lag. Härjedalen 5 lag, Västra 2 lag, Södra 3 lag och 

Östersund 6 lag. Till DM-finalen var det sedan problem att få till 10 lag varför samtliga kvalande 

lag fick förfrågan om att ställa upp. Det slutade med att DM-finalen kommer att avgöras med 9 

lag.  

Tävlingen kommer att spelas med 12 brickor per match. Bo Jonsson lägger brickorna samt är 

tävlingsledare. Inköp av fika, blommor samt ekonomiredovisning Kenneth.  

  

§ 175 Arrangemang DM-mixed lag 

DM-mixed lag kommer att spelas lördag 21 mars. Omfattningen av antal brickor/match avgörs 

utifrån antalet lag som ställer upp. Totalt kommer mellan 42-48 brickor att spelas. Tävlingsledare 

blir 3 spelande tävlingsledare. Brickorna ordnar Bo Jonsson och inköp av fika och blommor av 

Göran Kullberg. 
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§ 176 Arrangemang DM-Individuellt 

DM-Individuellt spelas 4 april. Om någon annat distrikt förutom Östersund vill arrangera ett hit 

är inte klart. Detta tas upp vid kommande möte 19 mars.  

 

§ 177 Arrangemang Nybörjarträffen under april månad 

Nybörjarträffen kan arrangeras av klubbar under perioden 1-28 april. Tävlingen spelas som 

simultantävling över 18 brickor. Minsta antal deltagare/arrangör är 4 par. För deltagande är 

kravet att man är nybörjare, eller har gått nybörjarkurs sedan 1 juli 2018 eller senare. Kenneth tar 

uppdraget att kolla med klubbarna om det finns förutsättningar för deltagande.  

 

§ 178 Kandidater till förtjänsttecken 

Svensk Bridge har uppmanat klubbarna att se över om några medlemmar är aktuella för att 

erhålla förtjänsttecken. Dessa finns i silver för de som arbetat med bridge på klubb-. distrikts- 

och/eller riksnivå under minst 10 år. För utmärkelsen ”silver med lagerkrans” skall medlemen ha 

nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt bridgearbete på klubb-. distrikts- och/eller riksnivå under 

minst 20 år. Med synnerligen menas att det är klubbens- distriktets eller riksförbundets 

stöttepelare som kan komma ifråga. Förtjänsttecken i guld kan sökas för medlem som arbetat på 

riksnivå med extraordinära insatser för förbundet. 

På Svensk Bridge finns en förteckning över vilka som fått utmärkelser. Det verkar som den inte 

stämmer riktigt. Kenneth fick uppdraget att ta fram en komplett lista. Samtliga i styrelsen 

funderar till nästa möte på eventuella kandidater för utmärkelser. 

 

§ 179 Silvertävling Sydjämten 

Sydjämten har kommit med en förfrågan om att få arrangera en silvertävling som ingår i 

Jämtrallyt lördagen 2 maj. Beslöts att ge Sydjämten sanktion för tävlingen. Ytterligare en 

silvertävling är också mycket positivt för Jämtrallyts möjligheter att tävla om guldpoäng.  

 

§ 180 Nästa sammanträde 

Beslöts att fastställa nästa sammanträde till 19 mars med start kl 17.30. 

  

§ 181 Övriga frågor  

Mia informerade om att Svenska Bridgeförbundet har skickat ett mail om vilket beslut som 

fattats beträffande frågeställningen om ersättning till mixedlag i landslagsuppdrag.  

 

 

§ 182 Avslutning 

Ordförande avslutade dagens möte. 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


