
 

                                                                                   
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-04-06 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

 

§ 274 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat.   

 

§ 275 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 276 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 210322 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 277 Ekonomi aktuellt läge  

Sedan föregående möte har inga större förändringar skett i ekonomin. DM-Veteraner har 

genomfört vilket gav ett litet överskott.  

 

§ 278 Skrivelse till klubbar om ekonomi 

En skrivelse skickades ut till kubbarna i länet för att ta reda på om några har fått ekonomiska 

problem med anledning av pandemin och uteblivna spelintäkter. Endast två klubbar har hört av 

sig och meddelat att de inte har problem eftersom ingen lokalhyra betalas när lokalerna inte 

används. Med tanke på att övriga klubbar inte hört av sig så finns det troligen ingen som har 

ekonomiska problem förutom Storsjöbygdens BK. 

 

§ 279 DM-Damer 

Kommande lördag är det dags för DM-Damer. För att tävlingen skall genomföras krävs minst 6 

par. För närvarande är bara 5 par anmälda. Kenneth mailade ut en påminnelse i helgen till aktiva 

damer som spelat på BBO. Förhoppningsvis kan det ge några par till.  

Enligt tidigare beslöt kommer beräkningen att göras med imp över fältet istället för poängen 4-2-

0 om antalet par blir högst 7, Vid 8 par eller fler blir det vanlig beräkning. 
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§ 280 Rutiner TL/Jury vid BBO-tävlingar 

Vid tävlingen DM-Veteraner uppstod ett fall med domslut. Vi hade tre spelande tävlingsledare 

varav en var involverad i ärendet. Att göra ett domslut på BBO är betydligt mera komplicerat till 

skillnad då samtliga inblandade finns tillgängliga i spellokalen, speciellt om man är flera 

tävlingsledare som behöver diskutera igenom vad som hänt. 

Beslöts att till kommande DM-tävlingar på BBO klargöra följande rutiner.  

Vid tävling med en icke spelande tävlingsledare utses en jury på minst 3 personer. När protest 

föreligger fastställer TL ett domslut i ärendet efter att tagit del av vad som hänt från båda paren. 

Dessa kan sedan överklaga beslutet till juryn som behandlar domslutet från TL. Finns det inte 

bra möjligheter till att koppla upp sig för denna diskussion så kan juryn beslut tas direkt efter 

tävlingens slut. Överklagas juryns beslut sker detta till Svenska Bridgeförbundet enligt deras 

formulär.  

Vid tävling med 3 spelande tävlingsledare utses också en jury på minst 3 personer. När protest 

föreligger kontaktas en av de spelande tävlingsledarna som tar reda på vad som hänt samt parens 

synpunkter. Därefter görs ett trepartssamtal där tävlingsledarna pratar igenom händelsen och 

kommer fram till ett domslut som meddelas till de inblandade. Dessa kan sedan överklaga 

beslutet till juryn som behandlar domslutet från TL. Finns det inte bra möjligheter till att koppla 

upp sig för denna diskussion så kan juryn beslut tas direkt efter tävlingens slut. Överklagas 

juryns beslut sker detta till Svenska Bridgeförbundet enligt deras formulär.  

 

§ 281 Avtal uthyrning av brickläggningsmaskin 

Kenneth meddelade att han påbörjat en skrivning av förslag på avtal. Detta tas upp vid nästa 

möte.  

 

§ 282 Nästa möte 

Beslöts att boka nästa möte till 3 maj kl 18.00. 

 

§ 283 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället. 

   

§ 284 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 

 

 

 


