
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2022-04-19 

Möte på Teams 
 

Närvarande: Mia Breding, ordf 

Bo Jonsson 

Gunnar Elmroth  

Göran Kullberg 

Hugo Nilsson 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

 

 

 

§ 369 Mötets öppnande 

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

välkomna.  

 

§ 370 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 371 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 220118 samt anteckningar från 220201 godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

§ 372 Ekonomi aktuellt läge  

Hugo redovisade ekonomin enligt bifogade rapport. Inga större förändringar har skett med sedan 

föregående möte. För närvarande ett överskott som dock minskar när avgifterna för DM-

tävlingar dras från ruterkontot av förbundet. 

 

§ 373 Aktuellt från Svenska Bridgeförbundet 

Ordföranden Mia Breding rapporterade från senaste mötet med Bridgeförbundet där hon ingår i 

styrelsen som suppleant.  

Tidigare hade distriktsförbunden en kontaktperson på förbundet för att stödja distrikten i sitt 

arbete. Detta kommer nu att återupptas. För vårat distriktsförbund är Micke Melander utsedd 

som också varit vår kontaktperson tidigare.  

Från förbundet fick distriktet några punkter att behandla enligt följande 

Utseende av kontaktperson med förbundet 

- Beslöts att utse Mia Breding 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

Rensning av inaktuella medlemmar 

- Beslöts att utse Kenneth till huvudman för uppdraget. Kontakt tas med respektive klubb för att 

gemensamt gå igenom vilka som inte längre är aktuella samt att se vilka som kan påverkas att 

återuppta bridgen. 

Besök hos länets klubbar 

- Beslöts att börja med Svegs BK. Mia pratar med kontaktpersonen för Svegs BK och tar fram 

lämplig dag för besöket. Bättre ju fler ledamöter som kan ställa upp på besöket men minst 2 från 

styrelsen. 

Dagordning och protokoll till Svenska Bridgeförbundet 

- Beslöts att Kenneth lägger in Micke Melander i sändlistan för utskick av protokollen. 

Aktivera ”tidigare spelare” som inte återkommit efter pandemin 

- Beslöts att ta upp frågan med länets klubbar i samband med besöken. 

Styrelsemöte med Martin och Micke 

- Martin Löfgren och Micke Melander kommer att medverka i ett gemensamt möte med våran 

styrelse 23 maj. Mötet kommer att hållas på Teams. 

  

§ 374 Genomförda DM-tävlingar 

Det har varit stora problem att få till miniantalet 8 par (för garanterat SM-final plats) på de 

genomförda DM-tävlingarna. Utfallet har varit DM-Veteraner 8 par, DM-mixed 11 par, DM-

damer 8 par samt DM-lag 7 lag. Kvar att spela är DM-par som för närvarande har 7 par anmälda. 

Diskuterades hur vi kan göra DM-tävlingarna mera populära. När man frågar spelare om att 

medverka så är ofta svaren undvikande. Den mest troliga orsaken är att bara de ”bästa” spelarna 

anmäler sig. Inbjudningar skickas ut till samtliga spelare i länet som har mailadress. Därutöver 

några dagar innan tävlingen ett SMS till ett stort antal spelare som inte anmält sig. 

Beslöts att utforma en enkät för att ta reda på vad som skulle få spelare att delta i DM-tävlingar. 

Utsågs Gunnar, Mia och Kenneth att utforma enkäten. Den skickas sedan ut till klubbarna. 

Svaren bör vara anonyma för att ingen ska bli utpekad för sina synpunkter.   

 

§ 375 Arrangemang av Individuella DM 

Tävlingen spelas 14 maj i Östersund. Inbjudan skickas ut som vanligt med förhoppning om ett 

bra deltagande vilket det ofta varit. Bo Jonsson är troligen förhindrad att delta varför Kenneth 

blir ansvarig för tävlingens genomförande. 

 

§ 376 Arrangemang av Sommarbridge 

Beslöts att anordna sommarbridge på onsdagskvällar med start 1 juni kl 18.30. Tidigare har 

distriktsförbundet haft måndagskvällar men väljer nu att byta till onsdagar då spel på dagtid 

måndagar är väl inarbetat för Storsjöbygden. 

• Spel onsdagar 220601-220831, start kl 18.30 

• Barometertävlingar 

• Fika med smörgåsar, ansvariga Kjell Starlander och Hugo Nilsson 

• Jourspelare kommer att finnas, lista upprättas med styrelseledamöter 

• Tävlingsledare Göran Kullberg med assistans av Kenneth 

• Spelavgift 70 kr 

• Tennpriser enligt flest rallypoäng  

 

 



 

 

§ 377 Nästa möte 

Förutom det gemensamma mötet 23 maj med Martin Löfgren och Micke Melander så beslöts att 

fastställa nästa styrelsemöte till onsdag 1 juni kl 17.30. Mötet hålls i spellokalen. 

 

§ 378 Övriga frågor   

Beslöts preliminärt att kommande årsmöte hålls 17 september 2022. 

 

§ 379 Avslutning 

Ordföranden avslutade dagens möte. 

   

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


