
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 200901 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Mona Nyberg 

Tomas Hörnfeldt 

 

§ 196 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat.   

 

§ 197 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 198 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 200601 godkändes med korrigering på närvarande vid mötet där Kjell 

Starlander inte fanns med i förteckningen. Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

§ 199 Ekonomi aktuellt läge  

Bosse meddelade att bokslut har gjorts för perioden 190501–200430. Kommande bokslut 

kommer att omfatta perioden fram till 210830. Bokslutet redovisas på kommande årsmöte. I 

övrigt inget som påverkat ekonomin under senaste månaderna.   

 

§ 200 Publicering av bridge i media, ersättning till Johan Bjurström 

Diskuterades frågan om Johan Bjurström arbete med publicering av tävlingsresultat från 

klubbarna i länet i ÖP samt därmed hans ersättning. Pga corona pandemin är det stor risk att det 

inte blir något spel på klubbarnas spellokaler under resten av året.  

På en förfrågan till länets klubbar har Bräcke svarat att man går in med samma summa som 

tidigare. Storsjöbygden har svarat att man går in med en ersättning på mellan 500 – 750 kr för en 

period fram till årsskiftet. Övriga klubbar har inte svarat på förfrågan. Distriktsförbundet avser 

också att bidra om publiceringen kommer igång. 

Storsjöbygden kommer troligen att anordna partävlingar och lagtävlingar på BBO som kan vara 

intressanta att publicera liksom resultat från Svenska Cupen så länge ett lag från Jämtland hänger 

kvar. Eftersom ersättning kommer att bli betydligt lägre skulle det räcka med denna resultat-

publicering. Ett avtal bör begränsas till ett halvår för att sedan se om verksamheten kan komma i 

full gång igen. 

Beslöts att Mia tar upp frågan med Johan hur han ser på ersättning och arbetet med eventuell 

publicering.  

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

§ 201 Datum för årsmöte samt frågeställningar inför mötet 

Beslöts att fastställa datumet för distriktsförbundets årsmöte till 28 september kl 18.00. 

Kallelse till årsmötet läggs ut på JHBF:s hemsida av Kenneth. Eftersom vi har pandemin så 

kommer ingen tävlingsverksamhet att arrangeras i samband med årsmötet. För att alla 

medlemmar ändå skall ha chansen att medverka utan att vara fysiskt närvarande, kommer 

årsmötet att läggas ut på Zoom. Den som är intresserad att vara med skickar ett mail till Ingrid 

Roth ingridrothsweden@hotmail.com och anmäler sitt intresse. Ingrid kommer då att skicka ut 

en länk som man klickar på när det är dags för mötet. 

 

Valberedningens förslag diskuterades samt de förändringar i styrelsen som är aktuella. 

 

Förslag på vissa förändringar i Distriktsförbundets stadgar kommer att tas upp på årsmötet. 

  

§ 202 Tävlingsverksamhet 

Distriktsförbundet kommer inte att starta upp med några DM-tävlingar under år 2020. Förslag på 

datum kommer att fastställas senare i höst. Dessa datum blir dock preliminära utifrån hur 

pandemin utvecklas i länet. 

 

§ 203 Distriktsträff 

Svenska Bridgeförbundet inbjuder till distriktsträff 7-8 november. Anmälan senast 20 september. 

Beslöts att utse Bo Jonsson och Mia Breding till representanter för Jämtland-Härjedalen. 

 

§ 204 Nästa sammanträde 

Beslöts att fastställa nästa sammanträde till 21 september kl 18.00.  

 

§ 205 Övriga frågor  

Inga övriga frågor fanns för tillfället. 

 

§ 206 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 

mailto:ingridrothsweden@hotmail.com

