
 

                                                                             
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 160822 
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Åsa Axne 

Irene Molander     

Pernilla Näs 

Bo Sundell 

Kenneth Fredriksson 

  

 

§ 171 Godkännande av dagordning 

 

§ 172 Priser säsongen 2015/2016  

Konfirmerades beslut av arbetsutskottet på prisfördelning för tävlingssäsongen 2015/2016 

enligt bilaga till protokollet. Pga underskott senaste åren och en kassabehållning som börjar bli 

oroveckande låg beslöts att justera ner prisbeloppen något.    

 

§ 173 Ekonomi 2015/2016 

Året har slutat med ett överskott på 28 000 kr där återbetalning från Alliansen bidragit med 

13 000 kr till Storsjöbygdens BK. Återbetalning till klubbarna har gjorts pga stort överskott för 

Alliansens verksamhet.  

Vid ett tidigare möte beträffande klubbens dåliga ekonomi beslöts att höja medlemsavgiften för 

Storsjöbygdens BK till 70 kr. Därmed blir årsavgiften för säsongen 2017/2018 350 kr om 

övriga avgifter blir oförändrade. 

 

§ 174 Verksamhetsberättelse 2015/2016 

Förslag på verksamhetsberättese presenterades och godkändes, bilaga till protokollet. 

 

§ 175 Spelprogram för säsongen 2016/2017 

Förslag på spelprogram för kommande säsong presenterades. Upplägg i liknande med 

föregående år. Ligan ser ut att bli 8 lag i a-gruppen och 7 lag i b-gruppen. För att underlätta 

vetskapen om när respektive grupp spelar kommer reservdagarna för grupp a och b-gruppens 

ordinarie omgångar att alltid vara sista torsdagen i månaden. 

Storsjöträffen blev inställd den gångna säsongen då intresset för spel på Frösö Strand var 

dåligt. Vi hoppas att vi kan återgå till spel i Campus lokaler kommande säsong. Gunnar prövar 

att boka lokalen redan nu. 
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§ 176 BIT – ny hemsida som ersätter Spader 

Klubbar och distrikt har nu möjlighet att i betydligt större utsträckning skriva inlägg och 

reportage från intressanta händelser som sker. Kenneth med flera har varit med på en 

genomgång i Hammarstrand genomförd av Micke Melander. Detta innebär på sikt att en länk 

läggs upp från gamla hemsidan till nya där man hittar nytt material. 

 

§ 177 Övriga frågor 

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordföranden dagens möte 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Gunnar Elmroth 

sekreterare    ordförande 

 

 

 

 

 


