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

Protokoll från sammanträde 2020-06-14
Plats:
Utanför Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund
Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande
Bo Jonsson
Bo Sundell
Carina Sollander
Göran Kullberg
Kenneth Fredriksson
Mikael Johansson

§ 83

Godkännande av fördragningslista
Föredragningslistan godkändes av mötet

§ 84

Föregående protokoll 200312, möte med arbetsutskottet 200407 samt möte
tillsammans med JHBF 200319
Protokollen från dessa möten godkändes.

§ 85

Ekonomi lägesrapport
Bosse S och Mikael Johansson redovisade aktuellt läge inom ekonomin som får anses
som mycket god trots corona pandemin. För närvarande är den totala tillgången ca
228 000 kr. Då tillkommer kostnader för avgifter till Svensk Bridge, priser till
tävlingar samt hyreskostnad för innevarande månad. Lägre kostnad för städning
noterades.

§ 86

Sommarbridge via Göran
Göran meddelade att det inte blir någon sommarbridge i juli och mest troligt inte heller
i augusti.

§ 87

Corona restrektioner från Svenska Bridgeförbundet
Svenska Bridgeförbundet har skickat ut en checklista till klubbarna som de har tagit
fram för klubbar och arrangörer. Den ska ses som ett verktyg till de diskussioner som
är nödvändiga för att förbereda en återstart av klubbspelet.

§ 88

Bordskryss
Svenska Bridgeförbundet har tagit fram ett ”bordskryss” för att minska smittorisken
vid fysiskt spel. Bordskrysset består av två skivor av Polykarbonat som sammanfogas
och bildar ett ”X” som sätts på bridgeborden. Därmed skapas en egen luftmiljö i form
av en triangel för var och en av de fyra spelarna. Kostnaden för ett bordskryss är 800
kr. Beslöts uppdra till Kenneth att kolla med Kjell Starlander om han kan få ett pris
hos Ryds Glas som är konkurrenskraftigt.

§ 89

Starta upp spel på BBO – par och lagtävlingar
Klubbarna har nu möjlighet att få anordna partävlingar i egen regi på BBO. För att få
licens att skapa partävlingar ansöks till förbundet som i sin tur skickar till BBO för
godkännande. Storsjöbygden har tidigare skickat in ansökan för Gunnar Elmroth och
Bo Jonsson. Bo meddelade att han fått godkännande om sin licens i helgen via mail.
Därmed troligt att även Gunnar Elmroth har fått samma besked.
Beslöts uppdra till Bo och Gunnar att titta igenom hur upplägg av partävlingar sker på
BBO samt kostnader. Eftersom det troligen blir svårt att komma igång med fysiskt
spel så blir uppläggning av tävlingar på BBO alltmer intressanta.
För att bredda kunskapen om hur spel på BBO fungerar beslöts att bjuda in till en träff
där Gunnar Elmroth går igenom hur det hela fungerar. Mikael kan ordna en projektor
och Kenneth skickar ut inbjudan till utbildningen. Beslöts att fastställa datumet till 29
juli för BBO-utbildning.
Beslöts samtidigt att fastställa datum för Storsjöbygdens årsmöte till samma dag med
start 17.30. Efter årsmötet startar genomgången av BBO.

§ 90

Prisutdelning för spelet fram till mitten av mars
Eftersom det inte finns förutsättningar att fortsätta med ligaspel och rallytävlingar för
den här säsongen så blir resultaten från sista genomförda tävlingsomgångarna också
slutresultat. För ligan div 1 stämmer det bra eftersom hela grundomgången blev klar.
I ligan div 2 återstod en omgång där matchresultatet beräknas utifrån en statistisk
beräkningsmodell.
Uppdrogs åt Kenneth att komma med ett förslag på prisnivå för de olika tävlingarna.
Prisutdelningen kan dock inte ske innan det blir aktuellt med uppstart med fysiskt spel.

§ 91

Förändring av verksamhetsår
Svenska Bridgeförbundet beslöt vid senaste riksstämman i oktober 2019 att ändra sin
verksamhetsperiod till 1 sep – 31 aug. Samma beslut togs också av distriktsförbundet
vid ett senare möte. Det finns klara fördelar med ändringen då säsongen hinner
avslutas vilket gör att VB och Kassarapport blir mera aktuell. Beslöts att ta upp
förslaget på kommande årsmöte 29 juli.

§ 92

Inköp
Kopieringsmaskinen går inte att använda då toner behöver köpas in.
Även 4-manna protokoll har också tagit slut.

§ 93

Övriga frågor
Bo Jonsson meddelade att programmet Ruter har slutat att fungera. Det kommer säkert
att åtgärdas ganska snabbt men resultatet blir ändå att vi tappar alla tävlingar som vi
spelat i ruterprogrammet. Däremot finns allt kvar på vår hemsida i BIT.
Göran Kullberg tog upp frågan som ställts till distriktsförbundet från Johan Bjurström
beträffande arvode för sin publicering av bridgeresultat i ÖP samt om det är aktuellt
för kommande säsong att fortsätta. Storsjöbygden har för den gångna säsongen
bidragit med 2 000 kr. Resterande ersättning utgår för andra klubbar i länet samt
JHBF.
Beslöts att från Storsjöbygdens BK erbjuda ett belopp mellan 500 kr till 750 kr för en
period fram till årsskiftet. Troligen blir det en mycket lite tävlingsverksamhet under
resten av året.

§ 94

Avslutning
Ordförande förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Fredriksson
sekreterare

Gunnar Elmroth
ordförande

