
 

                                                                             
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Storsjöbygdens BK 2020-07-29  
 

§ 1  Öppnande samt godkännande av föredragningslista 

Gunnar Elmroth öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

Föredragningslistan för årsmötet godkändes.  

 

§ 2  Ordförande och sekreterare för årsmötet 

Som ordförande för årsmötet valdes Gunnar Elmroth samt som sekreterare Kenneth 

Fredriksson. 

 

§ 3  Val av Justeringsmän 

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Pernilla Näs och Bo Jonsson. 

 

§ 4  Mötets laga utlysande 

Årsmötet har utlysts 200623 via förbundets hemsida Spader under Storsjöbygdens BK. 

Årsmötet ansågs därmed vara utlyst. 
  

§ 5  Föredragande av verksamhetsberättelser 

Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2019/2020 föredrogs och godkändes.  

 

§ 6  Föredragande av kassarapport samt budgetförslag 

Kassören Bo Sundell redogjorde för ekonomin avseende verksamhetsåret. Pga pandemin har 

inget spel kunna genomförts i spellokalen sedan i mitten av mars. Därmed inga större intäkter 

och inte heller höga kostnader. Totalt uppgår saldot till drygt 130 000, då är inte prispengar 

för verksamhetsåret borträknat. Något budgetförslag går inte att presentera eftersom det är ett 

stort frågetecken när verksamheten kan komma igång igen.    

Micke som håller i Alliansens räkenskaper redovisar ett saldo på drygt 70 000. Den summan 

kommer att minska drastiskt framöver om inte verksamheten kommer igång inom kort. Några 

hyresintäkter från tävlingar kommer inte in medan hyran skall betalas. En beräkning är gjord 

att tävlingsverksamheten måste komma igång till hösten för att kapitalet inte skall minska. 

Risk finns att tävlingsverksamheten inte kommer igång under 2020 och i så fall i väldigt 

begränsad omfattning.   

  

§ 7  Föredragande av revisorsberättelse 

Revisor Leif Trapp redogjorde för revisorernas arbete, inga anmärkningar hittades i 

redovisningen vid genomgången. Leif godkände därmed kassarapporten och föreslog 

ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna verksamhetsåret. 
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§ 8  Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna verksamhetsåreten 2019/2020. 

 

§ 9  Fastställande av avgifter och ersättningar 

Medlemsavgifter 

Föregående verksamhetsår rapporterades till Svenska Bridgeförbundet att vi skulle slå ihop 

tre klubbar och att avgiften skulle vara 40 kr till klubben, totalt 340 kr. Detta missade 

förbundet varför de 3 klubbarna låg kvar med sina egna klubbavgifter.  

Vid årets utskick har avgiften angetts till 400 kr/medlem. Svensk Bridge ökade sin avgift med 

50 kr till 350 kr. Distriktsförbundet får 50 kr/medlem vilket innebär att Storsjöbygden får 50 i 

medlemsavgift istället för dom 40 kr som var aviserade. Kanske inte så dumt i dessa 

pandemitider med tärande ekonomi. 

 

Spelavgifter 

I nuläget är det svårt att fastställa spelavgifter då vi inte vet så mycket om ekonomin för 

framtiden och när spel kan komma igång. Troligen kommer också tävlingar på BBO att 

anordnas vilket blir helt nytt och kräver beräkning på kostnader och spelavgifter. Beslöts att 

låta styrelsen göra beräkningar och fastställa avgifterna. 

 

Arvoden 

Beslöts att ersättningen blir oförändrad för kommande verksamhetsår. Ordföranden 500, 

sekreterare och kassör 3 500 vardera, utbildningsansvarig 200 samt ungdomsansvariga 200. 

Därutöver utbetalas enligt separata avtal till Micke 2 000 för bokföringen av kostnader och 

intäkter som berör Alliansen samt till Carina med 3 000 för inköp och allmän skötsel i 

spellokalen.     

 

§ 10  Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet.    

     

§ 11 Tävlingsverksamhet 2020/2021 

Många idéer och förslag diskuterades men väldigt svårt att besluta något.  

Hur ska vi kunna spela bridge i spellokalen med så liten risk som möjligt. 

 Inköp av Bridgekryss med två skivor av Polykarbonat som sätts på spelborden. Skapar 

en egen luftmiljö i form av en triangel för respektive spelare. Kostnad 800 kr/bord.  

 Detta kräver ändå väldigt noggrann planering för att hålla avstånden. Fikapaus är en 

av detaljerna som behöver planeras noggrant samt vid ankomst och spelets slut 

 Full utrustning av handrengöring och handsprit  

 Obligatorisk munskydd? 

 Skulle detta vara tillräckligt för att prova partävlingar i mindre omfattning 

 

 Lagtävlingar i form av ligaspel. 

 Fördela spelkvällarna över hela veckan så att bara enstaka matcher spelas per kväll 

 

 Svenska Bridgeförbundet har arrangerat många tävlingar på BBO som blivit populära. 

Många av klubbens medlemmar har varit aktiva och deltagit. Nu ges också klubbarna 

möjlighet att förutom arrangera lagtävlingar också starta upp partävlingar inom 

klubben 

 Förutom att det är helt riskfritt ur smittrisk synpunkt så skapar det möjlighet att delta 

oberoende av var man än befinner sig. En Jämtlandsliga skulle kanske vara populär. 

 

 



 

 

 

  

§ 12 Förslag om ändring av verksamhetsårets omfattning 

Svenska Bridgeförbundet beslutade att ändra sitt verksamhetsår till att omfatta fram till 

210831. Samma beslut om ändring togs också av distriktsförbundet för innevarande år. 

Fördelen är bland annat att både verksamhetsberättelse och kassarapport blir komplett och kan 

omfatta SM-finalerna som spelas i slutet av juli månad. Förslaget att ändra Storsjöbygdens 

verksamhetsperiod till 200701-210831 för kommande verksamhetsår godkändes av årsmötet. 

Därefter blir verksamhetsåret from 1 september tom 31 augusti.   

  

§   13   Val av ordförande, kassör samt sekreterare 

Till ordförande valdes: Gunnar Elmroth   omval på 1 år 

Till kassör valdes: Bo Sundell   har ett år kvar 

Till sekreterare valdes: Kenneth Fredriksson   omval på 2 år 

Beslöts enligt ovanstående 

     

§  14   Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Som styrelseledamot valdes: Mia Breding    omval på 2 år 

Carina Sollander    omval på 2 år 

 Göran Kullberg har ett år kvar 

 Bo Jonsson har ett år kvar 

 Mikael Johansson har ett år kvar 

 

Som suppleanter valdes: Pernilla Näs   omval på 1 år 

 Andreas Hörnfeldt   nyval på 1 år 

Beslöts enligt ovanstående 

 

§ 15  Val av revisorer och revisorsuppleant 

Till revisorer valdes: Leif Trapp   omval på 1 år

 Irené Molander   omval på 1 år

  

Som revisorssuppleant valdes: Mona Nyberg   omval på 1 år 

Beslöts enligt ovanstående 

 

§ 16  Val verkställande utskott 

Beslöts att utse ordförande, kassör och sekreterare till verkställande utskott. 

 

§ 17  Val av ungdomsledare  

Till ungdomsledare valdes: Bo Sundell omval på 1 år 

 Pernilla Näs nyval på 1 år

  

§ 18  Val av tävlingsledare 

Beslöts att stryka denna punkt på dagordningen. Tävlingsledare skall vara godkända och 

inneha licens via Svenska Bridgeförbundet. Därmed är dessa personer tävlingsledare enligt 

sin nivå av licens och används av klubben. 

 

§ 19  Val av ombud till JHBF:s årsmöte  

Beslöts att styrelsen utser ombuden till årsmötet. 

     

 



 

 

 

§ 20  Val av valberedning 

Till kommande valberedning valdes:     Tomas Hörnfeldt  omval på 1 år    

                                                                Monica Näs     omval på 1 år 

 Olle Axne omval på 1 år 

  sammankallande Tomas  

 

§ 21  Övriga frågor 

Storsjöbygden har vid sina sammankomster inte kallat sina suppleanter. Beslöts enligt förslag 

att även dessa kallas till samtliga möten framöver. 

 

Frågan om inköp av bordskryss samt hur eventuellt upplägg av spelverksamhet skulle kunna 

vara möjlig fortsatte att vara den stora frågan. Viktigt att försöka reda ut möjligheter så snabbt 

som möjligt. Beslöts därför att kalla styrelsen till nytt möte 6 augusti kl 18.00.   

 

§ 22  Avslutning 

Ordföranden avslutade årsmötet. Därefter genomförde Gunnar Elmroth en uppskattad 

information om hur spel på BBO fungerar. Många små tips var värdefulla att notera.  

    

Vid protokollet 

 

 

 

Kenneth Fredriksson 

 

Justeras 

 

 

 

Gunnar Elmroth  Pernilla Näs           Bo Jonsson 

 


