
 

                                                                                   
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-11-02 
 

Närvarande: Mia Breding, ordf 

Bo Jonsson 

Gunnar Elmroth  

Hugo Nilsson 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

 

 

§ 340 Mötets öppnande 

Dagens möte genomfördes digitalt på Teams. Ordföranden öppnade mötet och hälsade 

välkomna.  

 

§ 341 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 342 Föregående protokoll 

Föregående konstituerande protokoll från 211002 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 343 Ekonomi aktuellt läge  

Medlemsavgifter för säsongen 2021-2022 har kommit in från förbundet med 10 500 kr. I övrigt 

se bifogade rapport.  

 

§ 344 Ersättning för rapportering till media   

Johan Bjurström har inkommit med ett förslag till ersättning för publicering av bridgeresultat till 

ÖP och Jämtlandstidningen. Förslaget godkändes av styrelsen vilket innebär en ytterligare 

utbetalning för perioden fram till 211231 på 1 500 kr då de flesta klubbarna nu kommit igång.  

From 220101 blir ersättningen 200 kr/vecka fram till verksamhetsårets slut 220831. Då tas ett 

nytt beslut på årsmötet för året därefter. Beloppet fram till 220831 beräknas till 7 000 kr. Totalt 

utbetalas till Johan 8 500 kr för publicering av resultat för perioden fram till 220831. 

Beslöts att fördela kostnaderna på de klubbar som Johan publicerar resultat för: 

J-H Bridgeförbund 4 500 kr 

Bräcke BK     500 kr 

Krokom/Föllinge BK    500 kr 

Storsjöbygdens BK 2 000 kr 

Sydjämtens BK    500 kr 

Åre/Duveds BK    500 kr 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

§ 345 Arrangemang DM-Mixed  

Konstaterades att det är svårt att få spelare till DM-tävlingar numera. Endast 8 par finns anmälda 

trots annonsering och påminnelse. Förutom att det är betydligt trevligare med ett större startfält 

så blir också representationen från länet magert. Endast ett par får chansen att spela SM trots en 

mycket hög nivå på spelarna i länet som kan vara med i toppen på en SM-final. 

Diskuterades vilka åtgärder man kan vidta för att öka intresset för DM-finaler. Är startavgiften 

för hög, kan man locka med utlottade priser eller något festligt arrangemang? Frågan kommer att 

diskuteras framöver i styrelsen. Ni som drar er för att spela DM-tävlingar, kom gärna med 

synpunkter och förslag. 

För att tävlingen ska få silverstatus krävs minst 12 par och minst 40 brickor. 

Ansvarig för brickor  Bo Jonsson 

Tävlingsledare  Bo Jonsson, Mia Breding och Kenneth Fredriksson 

Inköp av fika och blommor Ingrid Roth 

DM-plaketter från genomförda tävlingar kommer att delas ut. 

 

§ 346 Allsvenskan div 4  

Det är svårt att få till ett 4:e lag till allsvenskan div 4. Kommer vi att stanna på 3 lag finns inte 

någon garanti för att få ett lag uppflyttat till div 3. I så fall kommer lagkaptenerna i de anmälda 

lagen att kontaktas för att ta ställning till om man vill genomföra tävlingen med 3 lag.  

Beslöts att om tävlingen genomförs blir Bo Jonsson ansvarig tävlingsledare.  

 

§ 347 Frågor från årsmötet 

Bildande av arbetsgrupp för ungdomsverksamhet 

Ett stort problem är att få ungdomar intresserade av bridge med dagens datateknik och program 

som lockar betydligt mer än en kortlek. När vi fått ungdomar att bli intresserade är det som regel 

via bridgespelande föräldrar. Bästa möjligheten är att skapa intresse via skolorna. Tyvärr finns 

inte bridge på fria aktiviteter längre. 

Beslöts att prata med våra bridgespelande lärare Helena Hansson och Bo Sundell om de har 

möjligheter att ingå i en arbetsgrupp för att belysa problemet och hitta lösningar. 

 

Bridgecoin som betalmedel 

Ett förslag på årsmötet var att tillverka ”Bridgecoins” som kan säljas till bridgespelarna och 

användas som betalning vid tävlingar.  

Konstaterade att det är svårt att genomföra i förbundets regi eftersom det är klubbarna i länet 

som bestämmer storleken på spelavgifter samt hur betalningar sker. Storsjöbygdens BK har en 

bra lösning genom att de flesta betalar med swish till tävlingsledaren. Denne kollar igenom att 

samtliga spelavgifter är betalda och därefter swishar nettobeloppet till kassören tillsammans med 

en redovisning. 

Beslöts att lämna förslaget utan åtgärd 

 

Luftkonditioneringen 

Frågan har varit uppe under en längre period men utan någon större förbättring. Alliansen hos 

Storsjöbygden är kontaktansvarig när det gäller frågor runt fastigheten. Frågan går vidare till 

Mikael Johansson som får undersöka vad som krävs för att få till bättre luft i lokalen. Skulle det 

bli en kostnadsfråga för bridgen så får vi ta ställning till detta. 

 



 

 

 

§ 348 Nästa möte 

Beslöts att fastställa nästa möte till tisdag 23 november kl 17.30. Mötet hålls digitalt via Teams. 

 

§ 349 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället varvid ordföranden avslutade mötet. 

   

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


