
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2020-03-12 

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth 

 Bo Sundell 

 Göran Kullberg 

 Kenneth Fredriksson 

Mia Breding 

Mikael Johansson 

 

 

§ 74 Godkännande av fördragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 75 Föregående protokoll 200102 

Protokollet från föregående möte godkändes.  

 

§ 76 Ekonomi lägesrapport  

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

som mycket god. För närvarande är den totala tillgången ca 200 000 kr. Då tillkommer 

kostnader för avgifter till Svensk Bridge, priser till tävlingar samt hyreskostnad för 

innevarande månad. 

 

§ 77 Tillfällig omfördelning av arbetsuppgifter 

 Carina är sjukskriven vilket innebär att hennes arbetsuppgifter måste omfördelas under 

hennes sjukdomsperiod. Brickläggningen sköts av Bo J, Mikael och Viktoria. Inköp av 

mjölk (ca 3 liter/vecka) görs av de som sköter inköpet av fikamaterial för ligaspelet. 

Inköp av kaffe och thé sköts av Markus mot gratis spel på onsdagar. Tvätt av 

handdukar tar Kenneth hand om.   

  

§ 78 Coronavirusets påverkan av bridgen 

Med anledning av coronavirusets framfart diskuterades hur vi minskar risken för 

spridning inom bridgen. Svenska Bridgeförbundet har idag skickat ut ett extra 

medlemsnytt med checklista på åtgärder för klubbar och distrikt som styrelsen tog del 

av. 

 

Beslöts att ta bort allt fika på tävlingarna, endast kaffe och thé kommer att finnas 

tillgängligt. Information kommer att läggas ut på Storsjöbygdens och 

distriktsförbundets hemsida om riktlinjer för minskning av smittspridning samt om 

tävlingar blir inställda. Uppdateringen sköts av Kenneth. Beslut om att ställa in 

tävlingar tas av arbetsutskottet enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

 

Eftersom det är mycket viktigt att tvätta händerna ofta beslöts att köpa in pumptvålar 

och torkpapper, Kenneth fixar detta 

 

Beslöts att utse Kenneth som kontaktperson när det gäller Coronasmittan. Spelare som 

misstänker eller får bekräftat smitta kontakter Kenneth omgående. 

 

Gunnar Elmroth kommer att informera ligaspelarna ikväll om våra beslut i frågan samt 

de rekommendationer som Svenska Bridgeförbundet gett enligt Folkhälsomyndig-

hetens råd och anvisningar 

 

§ 79 Inköp av material 

 Fyrmannaprotokoll börjar ta slut, Micke fick i uppdrag att beställa. 

Kopieringsmaskinen behöver nya lasertoner, beslöts att fråga Bo Jonsson om han kan 

återgärda detta.     

 

§ 80 Nästa möte 

 Nästa möte fastställdes till 7 maj kl 17.30. Beslöts även att boka in 2 april kl 17.30 om 

det finns anledning med tanke på coronaviruset och dess inverkan på bridgen. 

 

§ 81 Övriga frågor 

Bo Sundell meddelade att stora delar av spelavgifterna betalas via swish. Därmed är 

det önskvärt att prispengarna till ligan grupp A också betalas ut via swish för att slippa 

kontanthanteringen. Styrelsen tyckte det var ett bra förslag. 

 

 Göran Kullberg erbjuder sig att ta hand om sommarbridgen på onsdagar med start 

klockan 11.00. Av startavgiften går 10 kr till klubben varav 5 kr går till priser. 

 

 Göran Kullberg önskade genomföra en vårfest i likhet med höstfesten 2019. Förslag på 

datum skulle vara 28 april eller 26 maj. Beslöts att godkänna en planering av vårfest 

men det kan bli inaktuellt med tanke på Coronaviruset.  

 

§ 82 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 

 

 


