
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde med nya Storsjöbygdens BK 

Tidpunkt: 2019-10-03, kl 17.30      

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth 

 Bo Jonsson 

 Bo Sundell 

 Carina Sollander 

 Göran Kullberg 

 Mia Breding 

Mikael Johansson 

 

Ej närvarande:  Kenneth Fredriksson  

 

§ 42 Godkännande av fördragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 43 Föregående protokoll 190826 

Protokollet från föregående möte godkändes.  

 

§ 44 Förslag på avtal med Carina Sollander  

 Carina Sollander har ett antal uppdrag som styrs via avtal med Alliansen fram till 

deras bokslut 190930. Därefter tecknas nytt avtal med Storsjöbygdens BK. Mikael fick 

i uppdrag att kolla upp förutsättningarna för ersättningsnivån från Alliansens konto. 

Ärendet återremitterades till nästa gång. 

 

§ 45 Förslag på hyresavtal med Robert Myrin om kursverksamhet 

Förslag till hyresavtal samt lista med antal deltagare har upprättats. Förutom att 

kontonummer att betala till behöver korrigeras så godkändes förslaget till hyresavtal. 

Gunnar och Kenneth ser till att avtalet blir underskrivet av parterna.  

 

§ 46 Förslag på hyresavtal vid övrig verksamhet 

 Förslag på avtal har tagits fram. Pris per hyrestillfälle är 300 kr. Fritt kaffe ingår inte i 

avtalet. Förutom att kontonummer att betala till behöver korrigeras så godkändes 

förslaget till hyresavtal.  

 

§ 47 Kostnad för publicering av tävlingsresultat i media 

 Johan Bjurström sköter publiceringen av resultat och när Frösön och Dagbridgen inte 

längre finns och kan betala för tjänsten så ökas Storsjöbygdens del i ersättningen med 

2000 kr. Beslutades att öka ersättningen med 2000 kr.  

 

 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



§ 48 Kursverksamhet 2019/2020 

 Storsjöbygden kommer att köra både nybörjarkurs samt fortsättningskurs med start 

under hösten. Nybörjarkursen hålls av Mia och Bosse J och fortsättningskursen 

kommer att skötas av Göran och Bosse J. Nybörjarkursen börjar på tisdag nästa vecka 

(191008) och det är nio personer anmälda. I år kommer inte böckerna att användas, 

utan man testar med ett lösbladssystem. SISU ersätter kostnader för material och 

hyreskostnad. Kursavgift 1000 kr vid kursstart, därefter 50 kr per gång. 

 

§ 49 Inköp av bridgematerial 

Kompletterande inköp av passlappar. Beställes 50 st. Två set budlådor som man kan 

ha stående på bordet inköps för att testa.  

 

§ 50 Övriga frågor 

En ny dator har inköpts eftersom den gamla lade av. Datorn blev dyrare än beräknat 

(7500 istf 4000), men det är en kvalitetsdator som bör klara klubbens krav. Datorn går 

på Alliansens konto. Office behöver installeras och Bosse och Mikael tittar på den 

frågan. Ev behöver filer på den gamla datorn räddas. Bosse kollar på detta. 

 

 Mikael erbjuder sig att fortsätta att administrera Alliansens ekonomi även efter 

bokslutet 2019-09-30. Det innebär en lättnad för Bo S som redan har mycket med 

övrig ekonomi. Mikael får i uppdrag att återkomma med ekonomiska förutsättningar 

för detta uppdrag till nästa möte.   

 

 Carina kollar upp om det går att få ett avtal med ICA Maxi på samma sätt som med 

ICA Kvantum.  

 

 Nästa möte som blir Storsjöbygdens årsmöte är redan sedan tidigare fastställt till den 

24 oktober kl 17.30. 

  

§ 51 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Mikael Johansson   Gunnar Elmroth 

Tillfällig sekreterare  ordförande 

 

 

 

 

 

 

 


