
 

                                                                             
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 150814 
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Åsa Axne 

Irene Molander     

Pernilla Näs 

Bo Sundell 

Kenneth Fredriksson 

  

 

§ 155  Öppnande samt godkännande av föredragningslista 

Ordföranden Gunnar Elmroth hälsade välkommen. Föredragningslistan för mötet godkändes. 

 

  

§ 156  Föregående protokoll 

Protokoll från senaste sammanträdet 140721 godkändes och lades till handlingarna.  

 

 

§ 157  Beslut tagna i arbetsutskott 

Under maj månad togs beslut om nivån på priser för onsdagsbridgens rallytävling samt priser 

till ligan för div 1 och 2 för säsongen 2014/2015. Pga det ekonomiska läget minskades andelen 

som delades ut i priser. 

 

 

§ 158  Verksamhetsberättelse 

Förslag till verksamhetsberättelse för perioden 140701—150630 presenterades och godkändes.  

 

 

§ 159  Ekonomi 

Irene presenterade det ekonomiska utfallet av senaste verksamhetsåret. Resultatet innebar ett 

underskott med -5 084 kronor. Storsjöbygden har många skickliga spelare som är aktiva vilket 

också medför större kostnader. Stora utgiftsposter är Allsvenskan och SM-finaler som kostar 

närmare 20 000 kronor/år. Med anledning att klubbens ekonomi inte klarar flera år av minus-

resultat beslöts ett antal åtgärder inför kommande säsong. 

- Medlemsavgiften för säsongen 2016/2017 höjs till 350 kr varav 70 kr går till klubben 

- Spelavgiften i ligan för kommande säsong höjs till 70 kr i div 1 och 60 kr i div 2 

- Logibidraget vid allsvenskan och SM-finaler sänks från 250 kr till 200 kr/dygn 

- Utlottningen av trisslotter upphör på onsdagsbridgen  

 

Storsjöbygdens Bridgeklubb 
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§ 160 Kursverksamhet 

J-H distriktsförbund har uppmanat klubbarna att hålla kursverksamhet under kommande år. 

Tidigare har kursverksamheten bedrivits via distriktsförbundets regi. Nu uppmanas klubbarna 

att hålla i utbildningarna. Beslöts att en ny kurs kommer att startas upp av Olle Axne på 

Norderön.     

 

§ 161 Tävlingsverksamhet 2015-2016 

Onsdagsbridgen fortsätter med att ha en bra uppslutning. Efter ett antal år med ökat snitt blev 

det en nedgång denna säsong från 19,0 par till 16,9 par i snitt. Samtidigt kan konstateras att 

många av länets klubbar har haft ett minskat deltagande på sina tävlingskvällar senaste året.  

Beslöts att fortsätta med samma upplägg för onsdagsbridgen med rally på samtliga kvällar samt 

att lägga in några tävlingar med handikappberäkning. Dessutom som vanligt några omgångar 

med simultan.  

Upplägget av ligasäsongen sker också enligt tidigare modell med spel i två grupper. 

Silverpoäng i a-gruppen över 24 brickor samt bronspoäng i b-gruppen över 20 brickor. 

Handikappbelastning som tidigare samt ett slutspel. I dagsläget inte klart om det blir någon 

förändring av antalet lag i de båda divisionerna. Målsättningen är att försöka öka A-gruppen 

från 7 till 8 lag.  

Spelprogram med datum och ansvariga godkändes. 

 

§ 162  Övriga frågor 

Ordföranden avslutade mötet då inga övriga frågor fanns.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Gunnar Elmroth 

sekreterare    ordförande 

 

 

 

 

 


