
 

                                                                             
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 180913 
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Bo Sundell 

Göran Kullberg     

Pernilla Näs 

Kenneth Fredriksson 

 Leif Trapp, revisor 

 

§ 199 Öppnande samt godkännande av föredragningslista 

Ordföranden Gunnar Elmroth hälsade välkommen. Föredragningslistan för mötet godkändes. 

 

  

§ 200 Föregående protokoll 

Protokoll från senaste sammanträden 170921 godkändes och lades till handlingarna.  

 

 

§ 201 Ekonomi 2016/2017 samt 2017/2018 

Göran förklarade orsaken till att det inte blev något bokslut som kunde presenteras till det 

planerade årsmötet för 2016/2017. Därför kommer kommande årsmöte att omfatta två 

verksamhetsår. Det ekonomiska utfallet har inneburit ett klart överskott för de två 

verksamhetsåren som närmare presenteras vid årsmötet. Revisor Leif Trapp har varit 

informerad om problemen och gav sin syn på händelsen. 

Penninghanteringen skapar problem med stora summor kontanter varje vecka. Beslöts att 

klubben skaffar swish och börjar införa det vid betalningar av spelavgifter.  

 

§ 202 Årsmöte 

Kallelse till årsmöte 180920 har gått ut via hemsidan till våra medlemmar.    

 

§ 203 Verksamhetsberättelse 2016/2017 samt 2017/2018 

Förslag till verksamhetsberättelser för de gångna åren presenterades, bilagor till protokollet.   

 

§ 204 Spelprogram 2018/2019 

Förslag till spelprogram för tävlingsverksamheten presenterades och godkändes.  

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

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

vid 2 tillfällen. 
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Ligan division 1 har tappat ett lag och kommer att omfatta 7 lag som möts under 21 

spelomgångar varefter slutspel genomförs enligt Gröna Hissen. Samma handikappberäkning 

som tidigare.  

Ligan division 2 har glädjande nog fortsatt 10 lag. Spelkvällar är sista torsdagen i varje månad 

med möjlighet att spela uppskjutna matcher på övriga torsdagar. Lagen möts i en enkelserie 

över 9 omgångar. Även här används handikappberäkning. 

 

§ 205 Brickläggning 

En ny brickläggningsmaskin har köpts in med placering i bridgelokalen. Samtidigt har också ett 

antal brickor köpts in som är speciella för den maskinen. Det innebär att Irja fortsätter att lägga 

brickor till de tävlingar hon tidigare servat så länge hon orkar och vill. Möjligheten finns nu att 

bistå henne om så önskas samt att vid önskemål om brickläggning till andra tävlingar kan detta 

servas via maskinen i bridgelokalen.  

. 

§ 206 Onsdagsbridgen 2018/2019  

Vid onsdagstävlingarna har vi sedan länge ett joursystem. Det innebär att den som har jouren 

handlar in fikamaterial till både onsdagsbridgen och torsdagens ligatävlingar förutom att vara 

jour vid udda antal spelare. Det har blivit allt svårare att få spelare att ställa upp. Orsaken är 

främst ansvaret för inhandling till fika då man också behöver ha kontroll på vad som behöver 

handlas.  

Beslöts att ta bort fikat på onsdagar och begränsa detta till enbart skorpor och kaffe. 

 

§ 207 Ligan 2018/2019  

Eftersom inget fikamaterial inköps till onsdagsbridgens tävlingar innebär det att ansvaret för 

detta övergår till dom personer som har ansvaret att förbereda ligatävlingarna. 

 

§ 208 Övriga frågor  

Göran Kullberg meddelade att Frösö BK och Östersunds Dagbridgeklubb har framfört 

önskemål om att tillsammans med Storsjöbygdens BK bilda en gemensam klubb. Inget 

ställningstagande togs vid detta möte. 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Gunnar Elmroth 

sekreterare    ordförande 

 

 

 

 

 


