
Sammanslagning av Storsjöbygdens BK, Frösö BK 

och Östersunds Dagbridgeklubb 
 

 

 

Minnesanteckningar fört vid sammanträde 190328 
 

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 

 

  

 

§ 14 Mötets öppnande 

Förslag till punkter att diskutera godkändes. 

 

§ 15 Resultat från extra årsmöten 

Samtliga tre aktuella klubbar för sammanslagningen har genomfört ett extra årsmöte. Vid dessa 

årsmöten har man enhälligt sagt jag till en sammanslagning av klubbarna. Samtidigt har 

klubbavgiften fastställts till 40 kr. Detta innebär att med oförändrade avgifter till förbundet och 

distriktsförbundet blir medlemsavgiften 320 kr för säsongen 2019/2020   

 

§ 16 Budget 2019/2020    

Diskuterade runt en sammanställning av ekonomin för 2017-2018 samt ett förslag på budget för 

kommande säsong som tagits fram av Michael Johansson och Bosse Sundell. En del justeringar 

behöver göras utifrån förslaget. En översyn av både konton och beräknade belopp får bearbetas 

framöver. En ny kontoplan ska vara klar innan det nya verksamhetsåret börjar. 

 

§ 17 Ledamöter till valberedning 

En ledamot har utsetts från de aktuella klubbarna för att utse den nya styrelsen samt övriga 

funktioner. Dessa är Jan-Erik Jonsson, Tomas Hörnfeldt och Göran Kullberg.  

 

§ 18 Poster för valberedningen att utse 

Styrelsen kommer att bestå av 8 ledamöter. Därutöver kommer en sektion för Alliansen att utses 

för att ta hand om de arbetsuppgifter som är specifika för deras verksamhet. Namn och antal i 

denna sektion fastställs utifrån hur styrelsen kommer att se ut. Troligen kommer också en sektion 

för utbildning att tillsättas. 

Eftersom det nu blir ett årsmöte med komplett val av styrelse och verksamhet så faller det 

tidigare förslaget om att bilda en interimsstyrelse. Den nuvarande arbetsgruppen för 

sammanslagningen underlättar också genom att många frågor blir diskuterade med förslag. 

 



 

 

Valberedningen har att nominera på följande poster; 

Ordförande 

Sekreterare 

Kassör 

Övriga ledamöter: 5 personer 

Styrelsesuppleanter: 2 personer 

Revisorer: 2 personer 

Revisorssuppleant: 1 person 

Diskuterades om valperioden skall omfatta endast ett år för samtliga poster eller som vanligt en 

fördelning på ett respektive två år. Vi tar ståndpunkt efter att läst stadgarna. 

 

§ 19 Tidpunkt för årsmöte med den nya klubbsammansättningen    

För att den nya styrelsen skall kunna påbörja planeringen av klubbens verksamhet för perioden 

190701—200630 så behöver ett årsmöte genomföras senast i slutet av vårsäsongen. För 

verksamheten fram till 190630 ansvarar nuvarande styrelser för.  

Beslöts att fastställa tidpunkten för årsmötet till onsdag 22 maj kl 17.30. Kenneth skickar ut 

kallelse samt lägger ut informationen på BIT. 

 

§ 19 Årsmöten för perioden 180701—190630 med nuvarande klubbar  

   

Tidpunkter för årsmöten bestäms av respektive klubb. Ekonomiska utfall from 190701 bokförs 

på nya klubben vilket innebär att eftersläpningar inte belastar den gamla klubben. Bra ju tidigare 

dessa årsmöten kan hållas.  

  

§ 20 Anmälan om ny årsavgift samt överflyttning av medlemmar 

Efter att medlemsavgiften har godkänts av klubbarna kan detta meddelas till förbundet. Senaste 

datum 1 april, Kenneth skickar uppgiften till förbundet. Övergången av medlemmarna från Frösö 

BK och Dagbridgen skall ske from 190701. Kenneth kontaktar förbundet för att se om dom kan 

göra dessa överföringar utan vår medverkan med listor. 

 

§ 21 Övrigt 

 

Stadgar 

Stadgarna för nya klubben bör ses över och eventuellt förändras/kompletteras av den nya 

styrelsen. Fram till dess gäller nuvarande stadgar för Storsjöbygdens BK. 

Avtal 
Det finns en rad avtal tecknade men framför allt muntliga. Dessa skall sägas upp och nya 

skriftliga avtal tecknas. Detta frånsett de avtal som gäller lokalens funktion som exempelvis. 

hyreskontrakt. 

Med tanke på att hyreskontrakt samt övrigt med lokalfunktionen är tecknade med Alliansen som 

har eget organisationsnummer och eget konto bör dessa fortlöpa tills vidare. Alliansen kommer 

ändå att ingå i Storsjöbygdens BK som en sektion. Beslut om eventuella förändringar får ske när 

det bedöms bli aktuellt.  



Pärm med information 

Jan-Erik meddelade att det är bra om protokoll och övrig information läggs in i respektive 

klubbpärm som står i ”Biblioteket”. Detta har fungerat dåligt från vissa håll. Då har medlemmar 

möjlighet att ta del av informationen.  

Ett bra förslag som nu med enbart en klubb samt Distriktsförbundet reducerar 

informationsflödet. Det ska också kompletteras med att protokoll och information läggs ut på 

BIT. Eftersom många medlemmars kunskap i BIT är bristfällig så blir det ett bra komplement 

med pärmarna.   

Nästa möte 

Vi bestämde inte tidpunkt för nästa möte men det bör rimligtvis vara om en månad i slutet av 

april. Kallelse skickas ut i god tid före. 

 

Vid tangentbordet  

 

Kenneth Fredriksson   


