
Sammanslagning av Storsjöbygdens BK, Frösö BK 

och Östersunds Dagbridgeklubb 
 

 

 

Minnesanteckningar fört vid sammanträde 190228 
 

Närvarande: Bo Jonsson, J-H Bridgeförbund  

 Bo Sundell, Storsjöbygdens BK 

 Gunnar Elmroth, Storsjöbygdens BK 

Göran Kullberg, Ösd Dagbridgeklubb 

 Jan-Erik Jonsson, Frösö BK / Alliansen 

 Kenneth Fredriksson, Storsjöbygdens BK 

 Michael Johansson, Frösö BK / Alliansen 

Mia Breding, Frösö BK 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Förslag till punkter att diskutera godkändes 

 

§ 2 Juridiskt att tänka på i samband med sammanslagning av klubbar 

Efter kontakt med Micke Melander på förbundet framkom följande.  

Frösö BK och Östersunds Dagbridgeklubb har årsmöte med beslut om att klubben avslutar sin 

verksamhet i samband med sammanslagningen med Storsjöbygdens BK. För Storsjöbygdens BK 

skall finnas ett beslut om godkännande av sammanslagningen. Dessa beslut skall skickas till 

distriktsförbundet som därefter meddelar Svenska Bridgeförbundet. 

Varje klubb bör se över sina stadgar om där finns regler som bör bevakas i samband med 

klubbarnas sammanslagning. 

Ruterlicensen fortsätter för Storsjöbygdens BK medan de två andra återtas av förbundet. 

Arrangemang av silvertävlingar samt vårsilver/höstsilver skapar inga problem när det gäller en 

klubb istället för tre klubbar. Antalet medlemmar i den nya klubben blir så stort att det finns fler 

möjligheter till arrangemang än vad som kommer att behövas. 

 

§ 3 Namn på den nya sammanslagna klubben    

En motion har kommit in med förslag att återuppta det gamla namnet Östersunds Bridgesällskap 

i samband med hopslagningen. 

Beslöts enhälligt att namnet Storsjöbygdens BK får fortsätta att gälla med följande motivering. 

Storsjöbygdens BK var delvis taget för att vid ytterligare nedläggningar/sammanslagningar av 

klubbar runt Storsjön skulle namnet passa bra för de spelare som har sin geografiska hemort 

utanför Östersund. 

Under de senaste åren har spelarna i Storsjöbygdens BK haft stora framgångar både nationellt 

och internationellt och har därmed blivit ett respekterat klubbnamn i Bridge-Sverige. 

 

 

 



§ 4 Medlemsavgift för spelåret 2019/2020 

Klubbarna har olika medlemsavgifter varför ny åravgift måste fastställas. Storsjöbygdens BK tar 

ut 70 kr extra på grund av höga kostnader för Allsvenskan och representation i form av 

logibidrag vid SM-finaler. Årsavgiften måste vara fastställd och rapporterad till förbundet senast 

31 mars 2019 för att rätt belopp skall debiteras medlemmarna. 

  Total avg Klubbavgift     Ant medlemmar    Intäkt 

Storsjöbygden      350 kr            70 kr  92 6 440 kr 

Frösö BK       280 kr              0 kr  57        0 kr 

Ösd Dagbridge      280 kr + 20         20 kr  14    280 kr  

Vid justerad avgift      320 kr            40 kr                     163   6 520 kr 

”       310 kr            30 kr                     163 4 890 kr    

  

Enligt ovanstående beräkning och förslag beslöts att årsavgiften bör vara 320 kr/medlem för att 

motsvara nuvarande intäkter.      

 

§ 5 Tidpunkt för årsmöte/bokslut samt sammanslagning av klubbar 

Ingen av klubbarna ställer sig negativa till en sammanslagning varför arbetet med förberedelser 

kan fortsätta.  

Eftersom årsavgiften skall vara fastställd senast 31 mars 2019 måste klubbarna kalla till extra 

årsmöte före detta datum. Enligt stadgarna skall ett extra årsmöte vara utlyst senast 14 dagar 

innan. Obligatoriska punkter för dessa årsmöten blir 

 Godkännande av sammanslagningen, godkännande av medlemmar med minst 2/3  

 Godkännande av årsavgift för 2019/2020 till 320 kr/medlem. Detta förutsatt att inte 

distriktsförbundet eller Svenska Bridgeförbundet höjer sina avgifter. Beslutet innebär 

därför en klubbavgift på 40 kr/medlem 

 

Datum för sammanslagning bör vara 190701. Därefter görs också ett ordinarie årsmöte med 

verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret för de tre klubbarna. 

 

 

§ 6 Valberedning    

En interimsstyrelse bör tillsättas snarast för att ta hand om frågeställningar innan ordinarie 

årsmöte för den nya sammanslagna klubben. Föreslås att en representant ur respektive klubb får 

uppdraget att utse denna interimsstyrelse. Respektive klubb tar fram sin person till valberedning. 

Beslöts att interimsstyrelsen bör bestå av ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare  

5 styrelseledamöter. Den blir verksam fram till ordinarie årsmöte för den nya klubben.   

 

§ 7 Antal ledamöter i styrelsen 

Beslöts att styrelsen bör bestå av totalt 8 ledamöter med ordförande som har utslagsröst. Även 

interrimsstyrelsen bör bestå av motsvarande antal, dvs ordförande, vice ordförande, sekreterare, 

kassör samt ytterligare 4 ledamöter.   

  

 

 



§ 8 Alliansens funktion 

I samband med sammanslagningen skulle Alliansens uppgifter kunna tas över av den nya 

klubbens styrelse. Uppgifter är ändå så specifika för Alliansen att den bör finnas kvar i vart fall 

kommande år. Representanter för Alliansen bör finnas knuten direkt till styrelsen. Antingen 

genom att den finns representerad i styrelsen eller att den annars ligger som adjungerad vid 

styrelsens möten. 

Alliansens konto fortsätter att finnas kvar under kommande säsong för att därefter eventuellt 

sammanföras med Storsjöbygdens konto.   

 

§ 9 Brickläggning ansvar / ekonomi 

Alliansen ansvarar för brickläggningen och ekonomin för densamma som sker i bridgelokalen 

med den nya maskinen. Irja fortsätter att lägga till de tävlingar som hon brukar sköta. Endast 

nytillkomna tävlingar sköts från bridgelokalen. Samtidigt blir maskinen i bridgelokalen en 

backup till Irja om hon tycker att hon behöver hjälp med sina beställda tävlingar. 

 

§ 10 Kursverksamhet 

Alliansen har kursverksamhet samt ansvarar för avtal om utbildningar. Om detta skall fortsätta i 

nuvarande form eller läggas under en utbildningssektion i Storsjöbygden får kommande styrelse 

ta ställning till.    

 

§ 11 Ersättning till TL och övriga engagerade vid silver och kvällstävlingar 

En gemensam ersättningsnivå till ansvariga bör fastställas för de olika tävlingarna som 

arrangeras av klubben. Onsdagbridgen har nyligen fastställt hur ersättning utgår för ansvariga i 

köket, jourspelare och tävlingsledare, kan vara ett underlag att diskutera utifrån.   

 

§ 12 Budgetförslag 2019/2020 

För att få en överblick på den gemensamma ekonomin för kommande säsong bör en inkomst- 

och utgiftsbudget upprättas. Här bör samtliga kostnader och intäkter beräknas utifrån de tre 

nuvarande klubbarnas verksamhet för nästa år. 

Beslöts att Bo Sundell och Mikael Johansson jobbar fram ett underlag som skickas ut till oss. 

Alla tar del av beräkningarna och funderar på till nästa möte om det finns något som behöver 

kompletteras.  

 

§ 13 Nästa möte 

Beslöts att fastställa nästa möte till torsdag 28 mars kl 18.00. Där kommer bland annat ekonomin 

att diskuteras utifrån Bosses och Michaels underlag. 

 

Vid tangentbordet  

 

Kenneth Fredriksson   


