
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde med nya Storsjöbygdens BK 

Tidpunkt: 2019-06-10, kl 17.30      

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth 

 Bo Jonsson 

 Bo Sundell 

 Carina Sollander 

 Göran Kullberg 

 Mikael Johansson 

 Kenneth Fredriksson  

 

§ 17 Godkännande av fördragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 18 Föregående protokoll 190523 

Beslöts att förtydliga skrivningen om Alliansens Verksamhet enligt följande. 

Alliansen har sitt verksamhetsår tom 190931 vilket skiljer sig mot Storsjöbygdens som 

har 190630. Alliansen fortsätter med sin ekonomiska redovisning av bland annat 

hyror, inköp av material samt övriga avtal fram tom verksamhetsårets slut 190931. 

Spelintäkter och kostnader för Östersunds Dagbridge redovisas from 190701 till 

Storsjöbygdens kassör.   

Beslöts att godkänna protokollet med förtydligande av § 15 enligt ovan.  

 

§ 19 Konstituerande 

Ordförande: Gunnar Elmroth (vald på årsmötet) 

 Kassör: Bo Sundell (vald på årsmötet) 

 Sekreterare: Kenneth Fredriksson (vald på årsmötet) 

 Vice ordförande: Mia Breding 

Utbildningsansvarig: Bo Jonsson 

Ungdomsledare: Bo Sundell och Pernilla Näs 

   

§ 20 Fördelning av arvode till styrelsen 

 Beslöts att fördela arvodet för 2019/2020 enligt följande: 

 Ordförande    500 kr 

 Kassör 3 500 kr 

 Sekreterare 3 500 kr 

 Utbildningsansvarig    200 kr 

 Ungdomsledare    200 kr 

Förutom dessa fasta arvoden utbetalas 50 kr per sammanträde för närvarande 

ledamöter. Beloppen utbetalas vid säsongens slut i juni.  

 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

 

 

§ 21 Fastställande av ersättningar till Tävlingsledare, Jourspelare och kaffe fixare 

Ersättningarna har varit lite olika för tävlingar arrangerade av Storsjöbygden och 

Dagbridgen. Beslöts att samma ersättningar skall gälla för den nya säsongen. 

 

 Söndagar och Måndagar 

Söndagarna utgörs av kursverksamhet samt tävling som Göran ansvarar för.  

Måndagarna spelas enligt Oskars koncept som Göran med flera ansvarar för. 

 

 Tisdagar och Onsdagar 

Tävlingsledare: gratis spelavgift samt ersättning med 100 kr 

Jourspelare: gratis spelavgift, blir det inget spel får hen 50 kr 

Köksmästare: gratis spelavgift 

 

Torsdagar 

Ansvariga: gratis spelavgift under den månad de har ansvaret 

Liga div 1  

Ansvariga fördelas ur styrelsen med 2 personer för en månad i sänder som sedan rullar 

runt bland styrelsen. En ur styrelsen kan också välja att ta hjälp av någon annan. 

De ansvariga tar hand om inköp av fikamaterial, fixar allt med köket före och efter 

spelet. Ställer i ordning för tävlingen med guidekort mm. 

Liga div 2 

Samma ansvar och rutiner som för div 1 ovan. Ansvariga utses för varje tillfälle av 

Carina Sollander.  

 

§ 22 Avtal med Göran Kullberg för skötsel av Söndagsbridgen samt Måndags-Oskars 

Presenterades förslag på avtal som tecknas mellan Göran Kullberg och Storsjöbygdens 

BK. Beslöts att godkänna förslagen på avtal. 

 

§ 23 Avslutning 

4 punkter fanns kvar att diskutera men tiden för att starta kvällens tävling var inne 

varför dessa punkter tas vid nästa möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 

 

 


