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

Protokoll från sammanträde 2020-08-06
Plats:
Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund
Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande
Bo Jonsson
Bo Sundell
Carina Sollander
Göran Kullberg
Kenneth Fredriksson
Mia Breding
Mikael Johansson
Pernilla Näs

§1

Godkännande av fördragningslista
Föredragningslistan godkändes av mötet

§2

Föregående protokoll 200614
Protokoll från föregående möte 200614 godkändes.

§3

Ekonomi lägesrapport
Bosse S och Mikael Johansson redovisade aktuellt läge på årsmötet för en dryg vecka
sedan. Eftersom inget har förändrats från den redovisningen så lämnades punkten utan
kommentarer.

§4

Förslag på priser för säsongen 2019-2020
Kenneth presenterade ett förslag till priser utifrån nettointäkter för alla spelomgångar
som genomförts. Målsättningen är att ca 50% delas ut i priser. Pga den förkortade
säsongen genom pandemin är prissumman som delas ut lägre än föregående år.
Kassörerna ansåg att förslaget på prispengar var rimligt, beslöts därmed att fastställa
beloppen. Prisutdelningarna kommer att hållas först då tävlingsverksamheten kommer
igång i vår spellokal.

§5

Uppstart av tävlingsverksamhet på BBO via Storsjöbygdens BK
Lagtävlingar har sedan tidigare kunnat arrangeras av en klubb på BBO. Svenska
Bridgeförbundet har nu också tagit fram möjlighet för enskilda klubbar att anordna
partävlingar på BBO. För att kunna lägga upp partävlingar krävs att klubben har en
tävlingsledare med licens från BBO. Bo Jonsson har fått licens och är den som kan
lägga upp partävlingar.

Förutsättningar för spel i befintlig lokal
Diskuterades vilka åtgärder som kan vidtas för att öka möjligheten att genomföra
tävlingar i vår spellokal. Även om man gör allt för att minska risken för smitta finns en
osäkerhet kvar. Troligt att spelare som har hög riskfaktor ändå inte känner sig trygg.
Beslöts att vidta följande åtgärder:
 Beställning av ”Bordskryss” till 4 spelbord som skapar en egen luftmiljö i form
av en triangel för var och en av de fyra spelarna.
 Inköp av ett större antal flaskor med handsprit för att ställa ut på lämpliga
ställen i lokalen och kapprum.
 Inköp av plasthandskar och munskydd
 Eget fika tas med av respektive spelare, stor spridning vid fikatillfället
 Max två personer samtidigt i kapprummet
 Instruktioner som ska följas anslås i spellokalen

Lagtävlingar på BBO genom Storsjöbygdens BK
Diskuterades om vi ska köra lagtävling i vår spellokal och samtidigt via BBO.
Troligen är det flera ligalag som inte skulle ställa upp på spel enbart i vår spellokal.
Beslöts därför att bjuda in till seriespel enligt ligamodell på BBO. Möjlighet ges dock
om två lag vill mötas i spellokalen. Skulle mer än två lag vilja mötas i lokalen finns
också möjliget att spela på två olika dagar. Max två matcher samtidigt i lokalen vilket
skall meddelas i god tid till Kenneth som är kontaktperson för ligan.
Inbjudan till ligaspel kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i Storsjöbygden
som har en mailadress. Inbjudan kommer också att skickas ut till övriga spelar i länet.
Kenneth sammanställer mailgrupper och skickar ut inbjudningar.
Uppstart
Anmälan
Spelavgift
Mästarpoäng
Priser
Samordnare

torsdag 3 september, kl 18.30. Passar inte dag och tid går det bra
att komma överens om annan speltid
senast 1 september. Namn på lagkapten och alla spelare med midnr
samt ”nicknamn” på BBO
70 kr/spelare och match som betalas med swish
silverpoäng
kommer att utdelas efter seriens avslut
Kenneth Fredriksson

Partävlingar på BBO genom Storsjöbygdens BK
Att genomföra partävlingar i vår spellokal bordläggs tills vidare då säkert många
av våra spelare tvekar till den fysiska närvaron då de flesta också tillhör en
riskgrupp. Inbjudan skickas ut av Kenneth till alla i Storsjöbygden och till övriga
klubbar i länet.
Tävlingsledare
Uppstart
Anmälan

Bo Jonsson
torsdag 2 september, kl 18.30.
obligatorisk till Bo J senast 2 dagar innan spelstart. Anmälan ska
innehålla midnr och ”nickname” på båda spelarna

Spelavgift
Mästarpoäng
Priser
Ersättning TL
Antal par
Test

§6

50 kr/spelare som betalas med swish. Därtill kommer kostnaden
som BBO tar ut på ca 15 kr varav en del går tillbaka till klubben
bronspoäng
ej bestämt, beror på antal deltagande par/tävling
diskuterade olika upplägg, mini 100 kr/tävling
en minigräns bör sättas för att tävling skall starta
för att se att allt fungerar kommer en testtävling att arrangeras
innan premiären med bland annat spelare från styrelsen.

Övriga frågor
Bo Jonsson meddelade att programmet Ruter nu åter fungerar.
Kenneth presenterade kostnadsförslag från olika internetleverantörer för färgpatroner
till kopieringsmaskinen. En uppsättning av varje färg är ganska dyrbart när det gäller
toner. Beslöts därför att endast köpa in svart färg till kopiatorn. Vid utskrift av original
protokoll och dylikt som har färg i logan skrivs den ut på Kenneths färgskrivare.
Andelen som berör bridgeverksamheten ersätts då av klubben.

§7

Avslutning
Ordförande förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Fredriksson
sekreterare

Gunnar Elmroth
ordförande

