
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2020-01-02 

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth 

 Bo Jonsson 

 Bo Sundell 

 Carina Sollander 

 Göran Kullberg 

 Kenneth Fredriksson 

Mia Breding 

Mikael Johansson 

 

 

§ 62 Godkännande av fördragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 63 Föregående protokoll 191114 

Protokollet från föregående möte godkändes.  

 

§ 64 Ekonomi lägesrapport  

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

som mycket god. Utvecklingen av deltagare på tisdagsbridgen blir allt sämre. Under 

hösten har snittet varit 7 par. Detta innebär att tävlingarna går jämt upp utan netto till 

priser. Priser kommer givetvis att utdelas för rallyt som då tas från övriga tävlingar. 

Blir det inte en ökning av antalet par under våren på tisdagar kommer frågan att tas 

upp om eventuell nedläggning av tisdagsbridgen. Med tanke på att vi har tävlingar 

samtliga dagar från söndag tom torsdag är nog spelarunderlaget något för litet.  

 

§ 65 Elektroniskt betalsystem för spelavgifter 

 Vid föra mötet diskuterades möjligheten att använda ett elektroniskt system 

”Bridgetime Pay” som framtagits för betalning och redovisning av spelavgifter. Efter 

att tagit del av hur detta system fungerar konstaterades att systemet inte kommer att 

underlätta kassörens arbete.  

  

§ 66 Möjlighet till betalkort hos ICA-Maxi 

Frågan om att få ett betalkort hos ICA-Maxi i likhet med ICA-Kvantum har inte fått 

sin lösning. Något besked från ICA-Maxi har inte kommit.  

 

§ 67 Arrangemang av Trettondagsträffen 

 Fastsälldes ansvariga för arrangemanget av Trettondagsträffen. Kontantpriser samt 

utlottade nyttopriser till par som hamnat utanför prislistan. Tävlingsledare utgörs av tre 

spelande TL.    

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

 

§ 68 Arrangemang i Bydalen 

 Som vanligt arrangeras en ”kort”vecka i Bydalen från 16/1 tom 19/1. Huvudtävlingen 

spelas på lördagen och övriga dagar totalt 4 partävlingar. Upplägget blir lika som 

tidigare år. Intresset verkar bli något större i år vilket är glädjande.   

 

§ 69 DM-Veteraner ingår i Onsdagsbridgen 22 januari 

 Eftersom antalet deltagare i DM-Veteraner inte kom upp till 8 par föregående år så 

kommer ett nytt upplägg att prövas. Tävlingen spelas tillsammans med 

onsdagsbridgens ordinarie spelomgång. Tävlingen spelas med bronspoäng över 28 

brickor med 2 brickor per rond. Därmed kommer de flesta paren att möta varandra.  

De par som deltar i DM-Veteraner betalar 160 kr medan övriga betalar ordinarie 

spelavgift på 60 kr. 

 

§ 70 Systemet med Jourspelare 

 En övervägande majoritet vill att vi fortsätter med Jourspelare. Det är dock inte enkelt 

att få tillräckligt antal för att täcka samtliga tävlingar. Systemet med gratis spel för 

jourspelare och 50 kr i ersättning om jourspelaren blir över har fungerat bra. Detta har 

kompletterats för att täcka upp tillfällen då vi inte har fått någon jourspelare att ställa 

upp. Kommer ett udda antal spelare utan partner får den som blir över 50 kr i 

ersättning. 

 

§ 71 Nästa möte 

 Nästa möte fastställdes till 12 mars 2020, kl 17.30. 

 

§ 72 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället. 

 

§ 73 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 

 

 


