
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde med nya Storsjöbygdens BK 

Tidpunkt: 2019-06-17, kl 17.30      

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth 

 Bo Jonsson 

 Bo Sundell 

 Carina Sollander 

 Göran Kullberg 

 Mia Breding 

Mikael Johansson 

 Kenneth Fredriksson  

 

§ 24 Godkännande av fördragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 25 Föregående protokoll 190610 

Protokollet från föregående möte godkändes.  

 

§ 26 Övriga avtal som påverkar beräkningen för Budget 2019/2020 

Förutom avtalen med Göran Kullberg som är godkända och undertecknade återstår 

följande avtal att fastställa: 

 Inköpsansvarig Carina Sollander har avtal med Alliansen fram till deras 

bokslut. Därefter tecknas nytt avtal med Storsjöbygdens BK. 

 Damklubben Jämtorna har avtal med Frösö BK som därmed upphör vid 

halvårsskiftet, nytt avtal tecknas med Storsjöbygdens BK. 

 Robert Myrin har haft kursverksamhet där avtal tecknats med Alliansen. Nytt 

avtal tecknas med Storsjöbygdens BK 

 Hyresavtal för utnyttjande av bridgelokalen av våra medlemmar för privata 

arrangemang och festligheter. Beslöts att Mikael och Kenneth gör ett förslag på 

vad som gäller vid dessa uthyrningar. 

     

§ 27 Brickläggning Ligan div 1 

Diskuterades om vi ska fortsätta med lagda brickor vid spel i Ligan div 1. Detta är en 

kostnadsfråga som får täckas upp i första hand av lägre vinster.  Extra kostnaden 

beräknas till 144 kr per speltillfälle vid dubblicering med 3 brickor av varje. Totalt för 

hela säsongen blir kostnaden ca 3 900 kr. Beslöts att till första omgången i ligan spela 

med lagda brickor och då ta upp frågan vad spelarna tycker. 

Visst intresse finns också i div 2 för lagda brickor men där blir kostnaden för hög 

vilket skulle innebära en närmast obefintlig prissumma att dela ut. 
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§ 28 Spelprogram 2019/2020,  förslag enligt bilaga 

Presenterades ett förslag på spelprogram för kommande verksamhetsår. Förslaget 

innebär i stort sätt inga större förändringar jämfört med föregående år. Tisdagsbridgen 

som haft handikapp på samtliga tävlingar övergår till samma upplägg som för 

onsdagsbridgen med handikappberäkning sista tävlingsdagen i respektive månad. 

 Beslöts att godkänna förslaget på spelprogram för kommande säsong. 

 

§ 29 Utskick från Förbundet på årsavgift för kommande säsong 

I samband med sammanslagningen mellan Frösö BK, Östersunds Dagbridge och 

Storsjöbygdens BK beslöts att fastställa en gemensam årsavgift till 320 kr/medlem. 

Detta meddelades till Förbundet i god tid innan det var deadline för ändring av 

klubbars medlemsavgift. Förbundet lovade att ändra på dessa medlemsavgifter samt att 

överflytta spelarna från Frösö BK och Östersunds Dagbridge till Storsjöbygdens BK.    

 Det visade sig när medlemstidningen kom med inbetalningskortet att detta inte har 

fungerat utan tidigare års medlemsavgift var kvar liksom klubbtillhörigheten. 

  

 Efter diskussion i styrelsen konstaterades att det blir svårt att göra något åt situationen. 

Det totala beloppet på medlemsavgifter blir detsamma men att visa får betala något 

mer (en halv spelavgift). Beslöts att Kenneth tar kontrakt med Förbundet och påtalar 

vad som skett eller snarare ”inte skett”. 

 

§ 30 Förslag justering på anslagstavlan 

Kenneth presenterade ett förslag på hur man skulle kunna anpassa anslagstavlan 

utifrån förändringen av klubbarna. Ett bra förslag blev omdömet, Kenneth fixar 

förändringen. 

 

§ 31 Övriga frågor 

 Ventilationen i spellokalen är fortsatt dålig vilket har påtalats vid flera tillfällen. 

Problemet skall lyftas på nytt inför den nya spelsäsongen. 

 

 Beslöts att fastställa nästa möte till 19 augusti kl 17.30. 

  

§ 31 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 

 

 


