
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2019-11-14 

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth 

 Bo Jonsson 

 Bo Sundell 

 Carina Sollander 

 Göran Kullberg 

 Kenneth Fredriksson 

Mia Breding 

Mikael Johansson 

 

 

§ 52 Godkännande av fördragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 53 Föregående protokoll 190826 

Protokollet från föregående möte godkändes.  

 

§ 54 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S och Mikael Johansson redovisade aktuellt läge inom ekonomin som får anses 

som mycket god. Ett problem som diskuterades var den allt vanligare betalmetoden för 

startavgifter via Swish. Det kan vara svårt att analysera till vilken tävling de hör. 

Beslutades att rekommendera texten som skrivs vid betalning med Swish till 

”tävlingens namn samt datum”. Vem som skickat betalningen framgår ändå i 

redovisningen.   

  

 Det finns elektroniska system som framtagits för betalning och redovisning av 

spelavgifter. Beslöts att titta på en sådan lösning och se om det är något som vi kan 

använda. Tas upp vid nästa möte. 

 

§ 55 Beslut ersättning till Carina för hennes uppdrag 

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

deras bokslut 190930. Mikael har räknat på ersättningen för kommande verksamhetsår 

och föreslagit en ersättning på 3 000 kr som belastar Alliansens budget. Beslöts att 

godkänna beloppet på ersättning.  

 

 

§ 56 Motion om bidrag till arrangemang av höstfest 

Östersunds Dagbridge har de senaste åren arrangerat en höst och vårfest för spelarna. 

Festkommittén har via Carina kommit in med en förfrågan om ett bidrag till 

höstfesten. Önskemålet är att Storsjöbygden genom Alliansen skall bjuda på 

hyreskostnaden för de spelare som deltar. En budget för genomförandet överlämnades 
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av Carina till Mikael. Beslöts att godkänna bidraget mot att en redovisning av 

utbetalade kostnader sker.    

 

§ 57 Beslut om inköp av office program till nya datorn 

 Beslöts att godkänna inköpet av office program till den nya datorn. Ett beslut som 

tidigare tagits i arbetsutskottet. Programmet är ett abonnemang av Office 365 som 

innebär bland annat att uppdateringar ingår i kostnaden.    

 

§ 58 Beslut om ersättning till Mikael för kassörsuppdrag i Alliansen 

 Beslöts att Mikael hjälper Bosse med kassörsarbetet då det blivit mycket omfattande 

efter sammanslagningen. Mikael tar hand om ekonomin i Alliansen och får för detta en 

ersättning på 2 000 kr för kommande säsong som bekostas ur Alliansens budget. 

Beslöts att godkänna åtgärden och beloppet på ersättningen.  

 

§ 59 Nästa möte 

 Nästa möte fastställdes till 2 januari 2020, kl 17.30. 

 

§ 60 Övriga frågor 

Carina har tagit kontakt med ICA Maxi om möjligheten att erhålla ett kreditkort för 

inköp av varor till bridgen. Det skulle emellertid innebära en kostnad vilket inte ICA 

Kvantum tar ut. Beslöts att Mikael och Carina tar upp frågan på nytt med ICA-Maxi.  

 

§ 61 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 

 

 


