
 

 
 

 

Protokoll till uppstart av nya Storsjöbygdens BK 

Tidpunkt: 2019-05-22, kl 17.30      

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

§ 1 Godkännande av fördragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 2 Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Gunnar Elmroth samt som sekreterare Kenneth 

Fredriksson 

 

§ 3 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Göran Kullberg och Bo 

Jonsson. 

 

§ 4 Mötets laga utlysande 

Kallelse till dagens möte publicerades på distriktets hemsida 31 mars. Ett mail har 

också skickats ut till samtliga medlemmar med mailadress med uppgifter om 

mötestiden samt beskrivning av bakgrund för sammanslagningen och arbetsgruppens 

arbete med förberedelser. Därmed godkändes att mötet var laga utlyst. 

 

§ 5 Punkterna 6 tom 9 på föredragningslistan tas av respektive klubb i samband med 

redovisning av ekonomi och verksamhet för perioden fram tom 2019-06-30 

Detta gäller punkterna: 

Föredragande av verksamhetsberättelser 

Föredragande av kassarapport 

Föredragande av revisorernas berättelse 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

§ 6 Fastsällande av arvode för den nya styrelsen 

Föreslogs att man använder samma arvodesbelopp som Distriktsförbundet har. 

Det innebär 8 000 kr i fast arvode som styrelsen fördelar. Därutöver 50 kr per 

styrelsemöte till närvarande ledamöter. Beloppet är betydligt högre än tidigare men får 

anses rimligt då man slår samman 3 klubbar vilket ökar arbetsbelastningen betydligt. 

Beloppet motsvarar det totala arvodet som tidigare utgått till de tre klubbarna. 

Mötet beslutade att fastställa arvodet enligt förslag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

§ 7 Fastställande av årsavgift för klubben 

Samtliga tre klubbar har haft extra årsmöten där man godkänt sammanslagningen samt 

att årsavgiften till den nya gemensamma klubben skall vara 40 kr. 

 

§ 8 Inkomna motioner 

En motion har kommit in med förslag att återuppta det gamla namnet Östersunds 

Bridgesällskap i samband med hopslagningen.  

Motionen behandlades i arbetsgruppen för sammanslagningen där de tre klubbarna var 

representerade. Beslöts då att behålla namnet Storsjöbygdens BK. Namnet var delvis 

taget för att vid ytterligare nedläggningar/sammanslagningar av klubbar runt Storsjön 

skulle namnet passa bra för de spelare som har sin geografiska hemort utanför 

Östersund. Dessutom är Storsjöbygdens BK genom sina framgångar under senare år 

ett aktat namn på högsta nivå.   

   

§ 9 Tävlingsverksamhet 2019/2020 

Beslöts att den nya styrelsen får i uppgift att lägga upp tävlingsprogram för den nya 

säsongen. 

 

§ 10 Val av ordförande, kassör samt sekreterare för det nya arbetsåret 

Valberedningen som har bestått av Göran Kullberg, Tomas Hörnfeldt och Jan-Erik 

Jonsson presenterade förslagen till förtroendeposterna. 

Ordförande  Gunnar Elmroth omval på 1 år 

Kassör Bo Sundell  omval på 2 år 

Sekreterare Kenneth Fredriksson omval på 1 år 

Beslöts enligt ovanstående 

 

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

Ledamot Göran Kullberg omval på 2 år  

Ledamot Mia Breding  nyval på 1 år 

Ledamot Bo Jonsson  nyval på 2 år 

Ledamot Mikael Johansson nyval på 2 år 

Ledamot Carina Solander nyval på 1 år  

Suppleant Pernilla Näs  nyval på 1 år 

Suppleant Jan-Erik Jonsson nyval på 1 år 

Beslöts enligt ovanstående. 

 

§ 12 Val av revisorer samt suppleant 

Revisor Leif Trapp  omval på 1 år 

Revisor Irene Molander omval på 1 år 

Revisorsuppleant Mona Nyberg nyval på 1 år 

Beslöts enligt ovanstående. 

   

§ 13 Val av verkställande utskott 

Beslöts att utse ordförande, kassör och sekreterare till verkställande utskott 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 14 Val av valberedning 

Beslöts att välja följande personer till valberedning på 1 år 

Tomas Hörnfeldt sammankallande 

Monica Näs 

Olle Axne 

 

§ 15 Övriga frågor 

Diskuterades Alliansens verksamhet i samband med sammanslagningen för 

kommande verksamhetsår. Alliansen har sitt verksamhetsår tom 190931 medan 

Storsjöbygdens BK är tom 190630. Alliansen bör finnas kvar i sin nuvarande form så 

länge som avtal för bland annat lokalerna är tecknade med Alliansen. Ekonomin för 

tävlingsverksamheten bör däremot övertas av Storsjöbygden from 190701. Närmare 

detaljer och rutiner får tas upp av nya styrelsen vid kommande möte 

 

Göran Kullberg redogjorde för Söndagsbridgens och Måndags Oskars verksamhet 

som han tidigare haft speciella avtal tecknat för. En lång diskussion fördes om hur 

man ska se på detta som då skulle innebära att deras verksamhet inte ska tillhöra 

Storsjöbygdens BK utan endast via vissa ekonomiska transaktioner. Fortsatta 

diskussioner tas av nya styrelsen vid kommande möten. 

 

§ 16 Avslutning.  

Beslöts att kalla till nästa möte med nya styrelsen måndagen 10 juni kl 17.30.  

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 

 

Justeras 

 

 

 

Bo Jonsson   Göran Kullberg  

  

 

 

 

 

 

 


