
 

                                                                             
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 170921 
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Åsa Axne 

Göran Kullberg     

Pernilla Näs 

Bo Sundell 

Kenneth Fredriksson 

  

 

§ 191 Öppnande samt godkännande av föredragningslista 

Ordföranden Gunnar Elmroth hälsade välkommen. Föredragningslistan för mötet godkändes. 

 

  

§ 192 Föregående protokoll 

Protokoll från senaste sammanträden 170511 godkändes och lades till handlingarna.  

 

 

§ 193 Årsmöte 

Planerat årsmöte 7 september fick flyttas fram eftersom kassören inte blivit klar med bokslutet 

då han haft problem med sin dator och systemet för bokföringen. Han kommer att ta hjälp av 

Bo Jonsson för att få till bokslutet. 

Beslöts att flytta fram årsmötet till 7 december 2017. 

 

§ 194 Ekonomiläget 

Kassören beräknar att verksamhetsåret har gått med ett plus på ca 10 000 kr. Mera exakt 

besked kommer då han fått fram ett bokslut för verksamhetsåret. 

 

§ 195 Verksamhetsberättelse 2016/2017 

Förslag till verksamhetsberättelse för det gångna året presenterades.   

 

§ 196 Spelprogram 2017/2018 

Förslag till spelprogram för tävlingsverksamheten presenterades och godkändes.  

Onsdagsbridgen fortsätter med samma upplägg som för föregående år med rallytävling på 

samtliga spelkvällar. Sista onsdagen i månaden spelas tävlingarna med handikapp. Simultan 

arrangeras vid 2 tillfällen. 

Ligan div 1 omfattar 8 lag i likhet med föregående år. Glädjande nog har vi detta år ökat antalet 

lag i div 2 från 7 till 10 lag. 
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Storsjöträffen har nu inte spelats sedan 2014 på grund av olika anledningar främst då vi inte 

längre får respons från våra norska spelare. Därmed finns inte Storsjöträffen med i planeringen 

för sommaren 2018. 

 

§ 197 Övriga frågor 

Föreslogs att vi använder lagda brickor vid onsdagsbridgens tävlingar. Då kan spelarna gå in på 

nätet och se givarna samt vad paren spelat. Beslöts att starta med lagda brickor from november 

månad. 

Diskuterades också om man skulle använda lagda brickor i samband med finalomgångarna i 

ligan. Inget beslut togs vid detta tillfälle. 

Det finns en hjärtstartare vid ingången till byggnaden. Med tanke på att medelåldern är hög 

bland våra spelare och kunskap om användning av hjärtstartare kan vara skillnad mellan liv och 

död så beslöts att en utbildnings skulle bokas in. Tidpunkten fastställdes till 5 oktober mellan kl 

17.00-18.00. Förhoppningsvis är det många som har möjlighet att närvara. 

. 

§ 198 Nästa sammanträde  

Beslöts att nästa möte hålls då bokslutet är klart och kan presenteras. 

 

Ordföranden avslutade mötet då inga övriga frågor fanns.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Gunnar Elmroth 

sekreterare    ordförande 

 

 

 

 

 


