
 

                                                                             
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 170511 
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Åsa Axne 

Göran Kullberg     

Pernilla Näs 

Bo Sundell 

Kenneth Fredriksson 

  

 

§ 181 Öppnande samt godkännande av föredragningslista 

Ordföranden Gunnar Elmroth hälsade välkommen. Föredragningslistan för mötet godkändes. 

 

  

§ 182 Föregående protokoll 

Protokoll från senaste sammanträden 160822 samt 160908 godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

 

§ 183 Ekonomiläget 

Det ekonomiska läget har förbättrats under året med hjälp att dom åtgärder som tidigare 

beslutades. För närvarande är kassabehållningen runt 46 000 kr. Då föreligger en obetald skuld 

till Svensk Bridge för DM-lag som troligen inte kommer in på årets bokslut.  

 

 

§ 184 Priser för tävlingssäsongen 

Fastställde förslag på priser till ligans två grupper samt onsdagsbridgen, bilaga till protokollet. .  

 

 

§ 185 Fördelning av arvode 

Vid senaste årsmötet beslöts att höja arvodet för styrelsen med 500 kr till 4 500. Beslöts att den 

extra höjningen på 500 kr tillfaller kassören Göran Kullberg.  

 

§ 186 Röstlängd vid JHBF:s årsmöte 

Beslöts att utse Gunnar Elmroth, Bo Sundell och Kenneth Fredriksson att representera klubben 

vid eventuell omröstning i samband med distriktets årsmöte.     

 

 

Storsjöbygdens Bridgeklubb 
  c/o Kenneth Fredriksson   070-64 66 217 

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

§ 187 Storsjöträffen 

Årets upplaga av Storsjöträffen kommer att arrangeras 1-2 juli i vår tidigare spellokal vid 

Campus. Förra årets inställda tävling var till stor del beroende på lokalbytet till Frösö Park som 

upplevdes för långt från Östersunds centrum. Lokalen på Campus var då redan bokad av andra. 

Inbjudan har skickats ut till samtliga spelare inom vårat distrikt samt till närliggande klubbar. 

Därutöver har våra norska spelare i Nord- och Mitt-Tröndelag fått en inbjudan via mail, ca 400 

spelare. 

Förberedelser och arrangemang i övrigt enligt tidigare år. Sammankallande för transport och 

riggning av spellokal dagen innan. 

  

§ 188 Hemsida i BIT 

Vår nya hemsida i BIT har kommit igång med information om tävlingar och reportage. Här 

öppnas finna möjligheter att klubben själv kan ge aktuell information om vad som händer på 

och sker inom vår lokala verksamhet 

. 

§ 189 Nästa sammanträde  

Beslöts att nästa möte hålls 14 augusti för fastställande av spelprogram och 

årsmöteshandlingar. 

 

§ 190  Övriga frågor 

Ordföranden avslutade mötet då inga övriga frågor fanns.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Gunnar Elmroth 

sekreterare    ordförande 

 

 

 

 

 


