Storsjöbygdens Bridgeklubb
c/o Kenneth Fredriksson 070-64 66 217
Fagerbacken 28, 831 46 ÖSTERSUND

Protokoll från sammanträde med nya Storsjöbygdens BK
Tidpunkt: 2019-08-26, 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
§ 32

Godkännande av fördragningslista
Föredragningslistan godkändes av mötet

§ 33

Föregående protokoll 190617
Protokollet från föregående möte godkändes.

§ 34

Avtal som återstår att teckna för säsongen 2019/2020
Carina Sollander har ett antal uppdrag som styrs via avtal med Alliansen fram till
deras bokslut 190930. Därefter tecknas nytt avtal med Storsjöbygdens BK. Gunnar och
Mikael fick i uppdrag att teckna nytt avtal med ersättningsnivå och arbetsuppgifter.
Avtal med Jämtorna är skrivet och saknar endast underskrifter
Robert Myrin har haft kursverksamhet där avtal tecknats med Alliansen. Nytt avtal
tecknas med Storsjöbygdens BK. Hyra som vanligt ersätts med 30 kr/deltagare. Lista
med antal deltagare upprättas.
Hyresavtal vid övrig verksamhet som inte gäller bridge kan tecknas med bridgespelare
eller privatpersoner, skall först vara förankrat via styrelsen. Fastställdes samma
kostnad som tidigare med 300 kr/dag. Förslag på avtal tas fram.

§ 35

Allsvenskan div 3 Mellersta Norrland
Första omgången av allsvenskan div 3 Mellersta Norrland arrangeras av Storsjöbygden
31 augusti. Tävlingsledare är Bo Jonsson och förberedelser sköts av Kenneth.

§ 36

Kursverksamhet 2019/2020
Storsjöbygden kommer att köra både nybörjarkurs samt fortsättningskurs med start
under hösten. Annonsering kommer inom kort. Nybörjarkursen kommer att hållas av
Mia och Bosse med fortsättningskursen kommer att skötas av Göran och Bosse.

§ 37

Inköp av bridgematerial
Många budkort och framför allt passlappar behöver bytas ut. Beslöts att göra en
beställning till Bridgeförlaget på fyrmannaprotokoll samt passlappar. Beslöts också att
beställa en omgång budlådor av den nya modellen som man kan ta loss och ställa på
bordet. Kan vara ett bra alternativ för personer som har problem med armar och axlar.

§ 38

Överflyttning av medlemmar och ruterkonto till Storsjöbygdens BK
Efter påminnelse har nu förbundet flyttat över samtliga medlemmar från Frösö BK och
Östersunds Dagbridge till Storsjöbygdens BK. Återstår att göra justeringen på
ruterkonton.

§ 39

Bokslut och Verksamhetsberättelser 2018/2019
Påminnelse om att de tre respektive klubbarna håller ett årsmöte med
verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret. Därefter kan
ekonomin sammanföras till den nya klubben.

§ 40

Övriga frågor
Carina efterfrågade möjlighet att få ett avtal med ICA Maxi på samma sätt som med
ICA Kvantum. Beslöts undersöka saken.
Mikael meddelade att han tagit på sig uppdraget att hjälpa Krokom/Föllinge med
brickläggning så länge som Irja inte har möjlighet.
Göran tog upp frågan om planeringen av höst- och vårfesten som hållits tidigare av
Östersunds Dagbridge. Dessa fester finns inplanerade i spelprogrammet och riktlinjer
tas upp senare inför höstfesten 19 november.
Beslöts att fastställa nästa möte till 3 oktober kl 17.30.

§ 41

Avslutning
Ordförande förklarade dagens möte avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Kenneth Fredriksson
sekreterare

Gunnar Elmroth
ordförande

