
 

                                                                                   
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-08-24 
 

Närvarande: Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Hugo Nilsson 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

 

 

§ 308 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding var förhindrad att närvara. Göran Kullberg utsågs till ordförande för 

dagens sammanträde. Göran öppnade mötet och hälsade välkomna.  

 

§ 309 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 310 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 210531 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 311 Ekonomi aktuellt läge  

Hugo redovisade det ekonomiska läget, se bilaga. Bokslutet kommer att innebära ett överskott 

främst beroende på DM-tävlingarna under våren. Det nu redovisade överskottet kommer att bli 

reducerat innan bokslutet då vissa kostnader kommer att betalas ut. 

Beslöts att göra en avskrivning på inventarier med 10 000 kr då detta främst berör inköpet av ny 

brickläggningsmaskin som Storsjöbygdens BK nu tagit över. Därefter återstår ett belopp på 

20 000 för inventarier. 

Under sommaren har JHBF arrangerat sommarbridge på BBO med snitt på drygt 10 par vilket 

inbringat ca 6 000 kr i spelavgifter. Storsjöbygdens ekonomi för hyreskostnader är hårt ansträngt 

och i nuvarande läge saknas en mindre summa för hyreskostnaden kvartal 4. Beslöts att från 

sommarbridgens spelavgifter överföra 4 000 kr till Alliansens konto för hyreskostnader.  

Vid senaste årsmötet beslöts att det fasta arvodet på 8 000 kr skall vara oförändrat för verksam-

hetsåret 2020/2021. Därutöver utgår ett arvode på 50 kr/styrelsemedlem för varje möte som man 

är närvarande. Med anledning av Coronapandemin har verksamheten varit något begränsad 

under senaste året. Beslöts därför att det fasta arvodet minskas med 30% vilket godkändes av de 

berörda styrelsemedlemmarna. Arvodet för närvarande på möten med 50 kr berörs inte av 

nedskrivningen. 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

Beslöts att fördela det fasta arvodet på 8 000 kr enligt följande: 

Ordförande:    750 kr – 30% =    525 kr 

Kassör: 3 000 kr – 30% = 2 100 kr  

Sekreterare: 3 500 kr – 30% = 2 450 kr 

Distriktstävlingsledare:    750 kr – 30% =    525 kr 

 

§ 312 Ersättning för rapportering till media av bridgeresultat   

Tidigare avtal med Johan Bjurström för rapportering av bridge till media sträckte sig fram till 

210630. Johan är beredd att fortsätta sin rapportering mot en ersättning av 100 kr/månad i 

nuvarande omfattning. Arbetsutskottet har gett klartecken till Johan att han fortsätter sin 

rapportering av resultat med föreslagen ersättning. Beslutet godkändes av styrelsen. En 

utbetalning på 2 600 kr kommer att göras till Johan Bjurström för perioden fram till 211231. 

Enligt beslut 170612 ska denna kostnaden fördelas på länets klubbar och JHBF. Svegs BK 

meddelade då att man rapporterar sina resultat själva. Eftersom alla klubbar har haft uppehåll i 

sin tävlingsverksamhet i spellokalerna på grund av pandemin har tävlingarna spelats på BBO. 

Beslöts att fördela kostnaden på de klubbar vars spelare varit mest aktiva på BBO. 

Förhoppningsvis kommer samtliga klubbar igång med sitt spel under hösten vilket innebär att 

kostnaden för 2022 kan fördelas på samtliga klubbar i länet.  

Beslöts att fördela kostnaden på 2 600 kr enligt följande: 

J-H distriktsförbund 1 300 kr 

Storsjöbygden BK    700 kr 

Bräcke BK     200 kr 

Krokom/Föllinge BK    200 kr 

Åre/Duved BK    200 kr 

 

§ 313 DM Individuellt  

Diskuterades upplägg och genomförande av vår första tävling DM-Individuellt i spellokalen på 

1,5 år. Äntligen får vi återigen träffas vid de gröna borden. Men med tanke på att Corona-

pandemin inte helt släppt sitt grepp så har beslut tagits som skall minska smittorisken kraftigt. 

- Utdelning av visir; samtliga spelare ska bära visir under tävlingen. Dessa kommer att 

delas ut till samtliga spelare vid ingången till spellokalen. Visiren behålls av spelarna och 

används vid kommande tävlingar i vår spellokal – ansvarig Bosse  

- Kapprummet har kompletterats med 2 klädställningar som kommer att finnas till vänster 

när man kommit uppför trappan. Fördelning görs mellan 3 utrymmen – ansvarig Göran 

- Frukt, kaffe och kanelbullar kommer att finnas. Inga smörgåsar för att undvika risken av 

smitta – ansvarig Kjell och Kenneth 

- Spelande tävlingsledare; Bo Jonsson, Kenneth Fredriksson, Olle Axne 

Jury; Göran Kullberg, Arne Håll, Anette Winge 

- Kontantpriser; 1:a 600 kr, 2:a 500 kr, 3:a 400 kr, 4:a 300 kr, 5:a 250 kr, 6:a 250 kr samt  

2 priser som lottas ut bland övriga deltagare på 250 kr vardera. 

 

§ 314 Årsmöte  

Vid tidigare sammanträde fastställdes årsmötet till 16 oktober. Då spelas allsvenskan div 3 varför 

nytt datum måste fastställas. Nytt datum fastställdes till 2 oktober. Som vanligt avhålls årsmötet i 

samband med lunchpausen av Ingrid Roths tävling.  

 

 



 

Ingrid Roth kommer till årets upplaga att skänka en ny tavla till vandringspris då den föregående 

fick en slutlig segrare. Som vanligt blir det priser till samtliga spelare för ca 50% av alla start-

avgifter.  

Beslöts också att kvällen före arrangera den populära fredagstävling med handikapp och Toto. 

Tyvärr blir det troligen utan den efterföljande avslutningen med ost och vin då pandemin sätter 

käppar i hjulet.      

 

§ 315 Program DM-tävlingar 

Fastställdes datum för DM-tävlingar samt Allsvenskan div 4 för kommande verksamhetsår. 

Spelavgift för DM-tävlingar fastställdes till 240 kr/spelare  

2021-11-06 DM-Mixed 

2021-11-13 Allsvenskan div 4 

2021-11-27 DM-Damer 

2021-12-04 DM-Veteraner (vid dålig uppslutning, spel på en onsdag) 

2022-01-29 DM-Par 

2022-02-19 DM-Lag Mixed 

2022-03-05 DM-Lag final 

2022-05-14 DM-Individuellt 

 

§ 316 Jämtrallyt 

Beslöts att som tidigare år arrangera Jämtrallyt där 15 kr avsetts per spelare och silvertävling. 

Förhoppningsvis kommer tillräckligt många klubbar att arrangera silvertävlingar så vi når 

gränsen för att erhålla guldpoäng. DM-Mixed, DM-Par samt DM-Individuellt ingår i tävlingen. 

 

§ 317 Riksstämma 

Riksstämma kommer att arrangeras 20 november i Örebro. Beslöts att utse Bo Jonsson och Mia 

Breding till representanter för länet. Anmälan senast 9 september till förbundet. Bosse ordnar 

anmälan. 

 

§ 318 Rapport från distriktstävlingsledarträffen 

Bo Jonsson rapporterade från distriktstävlingsledarträffen som hölls 21 aug digitala via Teams. 

Tre huvudfrågor togs upp 

- Kolla upp hur länets klubbar tänker sig uppstarten av sin verksamhet efter pandemin samt 

är det några som behöver stötning 

- Det behövs flera lag som spelar allsvenskan div 4 i våra län. Med tanke på vårat läns 

avstånd mellan klubbarna kan spel på BBO underlätta deltagandet 

- Ifyllandet av våra systemdeklarationer, information kommer att tas fram av förbundet för 

den blå deklarationen   

 

§ 319 Brickläggningsmaskin till Åre/Duved 

Åre/Duveds BK har anmält ett intresse att hyra vår tidigare brickläggningsmaskin som är ersatt 

av en nyare modell. Ett avtal är upprättat och godkänt av båda parter. Hyreskostnaden är satt till 

100 kr/månad med förbehåll om ett tillfälligt återtagande om våran ordinarie maskin behöver 

åtgärdas. Hyresperioden beräknas starta i september 2021.  

 

 

 



 

§ 320 Nästa möte 

Beslöts att boka nästa möte till 28 september kl 18.00. 

 

§ 321 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället. 

   

§ 322 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. Därefter hjälptes samtliga åt med att ställa i ordning 

spellokalen inför lördagens DM-Individuellt efter att haft en Coronauppställning av borden. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Göran Kullberg 

sekreterare    ordförande 


