
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2020-12-15 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Gunnar Elmroth 

Göran Kullberg 

Hugo Nilsson 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

 

 

§ 222 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat.   

 

§ 223 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 224 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 200928 godkändes. Protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 225 Ekonomi aktuellt läge  

Hugo presenterade aktuellt läge inom ekonomin. Inga större förändringar då spelverksamheten 

legat nere sedan i våras. Medlemsavgiften har minskat något vilket är rimligt då pandemin 

påverkat antalet medlemmar negativt pga uppehåll i tävlandet. 

 

Kassören efterlyste också vilka regler som gäller för Gösta Wallins minnesfond som är till för att 

stödja ungdomsverksamheten. Utbetalningar från fonden har gjorts för delfinansiering av egna 

kostnader på internationella tävlingar där Svenska Bridgeförbundet inte medverkat i någon 

ersättning. Beslöts att forska efter vad som skrivits i avtalet om Gösta Wallins minne.     

 

Gunnar Elmroth passade på att berätta om Storsjöbygdens BK:s ekonomiska situation som är 

ansträngd pga hyreskostnader. Under senaste året har kassan minskat med närmare 100 000 kr. 

 

§ 226 Jämtrallyt 2019/2020 

Endast 5 av de 8 planerade deltävlingarna i Jämtrallyt genomfördes innan tävlingsstoppet. Det 

innebär att vi inte når upp i antal tävlingar och par som krävs för att registrera rallyt för 

guldpoäng. Dom avgifter som tagits in för Jämtrallyt på genomförda tävlingar föreslås att inte 

fördelas ut pga det ekonomiska läget. Skulle någon av spelarna bland dom främsta i rallylistan 

ändå anse att pengarna ska fördelas så kommer nytt beslut att tas. 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



§ 227 DM-tävlingar 

Punkterna 5 tom 8 på dagordningen tar upp DM-Mixed, DM-Veteraner, DM-Damer samt  

DM-Par. Sista speldatum för dessa DM-tävlingar har senarelagts till 30 maj. Beslöts därför att 

bordlägga dessa arrangemang till längre fram då vi vet mera om läget med pandemin. 

 

§ 228 DM-Lag kval / final 

Senaste datum att anmäla antal lag till Svenska Bridgeförbundet är 22 mars. Det innebär att kval 

måste ske på BBO. Kenneth skickar ut inbjudan till samtliga spelare i länet som har mailadress. 

Om antalet lag som anmäler sig blir max 12 lag kan finalen köras direkt med speldatum 13-14 

mars. Blir det flera lag än 12 anmälda får kval genomföras med fördelning på 2 jämförbara 

grupper som avverkar matcherna under ett några veckors tid. 

Senaste speldag för DM-finalen är 11 april, SM-semi spelas 24-25 april. 

 

§ 229 Allsvenskan div 4 

Under januari och februari arrangerar Svenska Bridgeförbundet Onlineallsvenskan för lagen som 

tillhör Elitserien ner till division 3. Detta är en turnering som spelas på BBO och som inte 

påverkar upp och nerflyttning i seriesystemet av den riktiga Allsvenskan.  

Beslöts att undersöka intresset för att även ge lagen som inte tillhör dessa serier en möjlighet att 

spela en turnering för div 4 online på BBO. Även den inbjudan skickas ut till samtliga spelare.  

De datum som har angetts på föredragningslistan för div 4 är helt felaktiga då detta gäller 

ordinarie allsvenskan som inte spelas under våren.  

 

§ 230 Jämtrallyt 2020/2021 

Med anledning av att över halva spelsäsongen försvinner finns det inga förutsättningar att få till 

det antal tävlingar som krävs för att arrangera Jämtrallyt 2020/2021. 

 

§ 231 Publicering av bridge i media, ersättning Johan Bjurström 

Under hösten togs ett beslut att bevilja ersättning till Johan Bjurström för publicering i media av 

bridgeresultat för perioden fram till årsskiftet. Därefter skulle nytt beslut tas för resterande 

säsong utifrån hur mycket tävlingsverksamhet som blir aktuellt då pandemin fortfarande råder. 

Mia fick i uppdrag att ta kontakt med Johan för att höra efter hur han ser på möjligheterna att ta 

upp rapporteringen igen samt vilken omfattning rapporteringen varit under senaste halvåret.  

För närvarande och större delen av resterande säsong blir det tävlingar som genomförs på BBO 

som är aktuella med länsintresse. Förhoppningsvis kan spelverksamheten på klubbarna komma 

igång under senvåren då vaccinet nått samtliga spelare.   

 

§ 232 Nästa möte 

Beslöts att boka nästa möte till 11 januari kl 18.00. Vid det mötet kopplas samtliga upp med 

programmet Teams av Gunnar som skickar ut en länk till styrelsen. Dagens program som 

användes klarade bara av max 8 deltagare varför även telefon fick användas.  

 

§ 233 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället 

 

 



§ 234 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 

 

 

 


