
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2020-11-24 

Plats:  Digitalt möte på nätet  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Bo Jonsson 

Bo Sundell 

 Carina Sollander 

 Kenneth Fredriksson 

Mia Breding 

Pernilla Näs 

 

 

§ 102 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 103 Föregående protokoll 200806 

Protokoll från föregående möte 200806 godkändes.  

 

§ 104 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S redovisade det ekonomiska läget för spelverksamheten och kontot för 

hyreskostnader och övrigt som rör lokalen. Kontot för hyreskostnader är snart tomt då 

närmare 100 000 kr har betalats ut sedan starten för pandemin. Av spelavgifterna för 

ligan på BBO har 40 kr av 70 kr avsatts på kontot för hyreskostnader. Antalet par på 

onsdagarna har inte nått upp i 10 par som var fastställt för att ta ut en spelavgift 

förutom BBO-dollar. 

 

 Beslöts att ändra fördelningen av hur spelavgifter fördelas mellan konton. 

Ligan; spelavgiften på 70 kr går helt till att täcka hyreskostnaden 

Onsdagsbridge; from 8 december tas en avgift ut på 30 kr/spelare som går till 

hyreskostnaden. Bosse J som är vår TL på BBO har lärt sig systemet och redovisar 

också resultaten på hemsidan. Ersättning för arbetet får tas från kontot för spelverk-

samheten. 

  

 Spelsäsongen 2019/2020 blev avkortad då Covidviruset satte stopp för tävlingsverk-

samheten. Några prispengar har inte heller delats ut då verksamheten upphörde. Vid 

sammanträdet 200806 beslöts enligt §98 ett förslag på fördelning av prispengar. 

 I rådande svåra ekonomiska läge vädjar styrelsen för Storsjöbygden till pristagarna att 

efterskänka sin prissumma för att hjälpa klubben med ekonomin.  

  

 En förteckning kommer att tas fram på pristagare och prisbelopp för tisdags- och 

onsdagsrallyt samt för ligan. För de som önskar få sina prispengar kommer vi att 

betala ut dessa via swish. Meddelandet kommer att skickas ut till pristagarna.    

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



§ 105 Spel i vår bridgelokal i samband med max 8 personer 

 På grund av den ökade spridningen av virus har ett tak satts på max 8 personer i en 

gemensam lokal. Med anledning av detta stoppas den individuella dagbridgen som 

spelats på torsdagar. För ligan var det bestämt max 2 matcher samtidigt. Det ändras nu 

till max 1 match och med en stark rekommendation att alla matcher spelas via BBO.  

I övrigt inget spontanspel i vår bridgelokal så länge det svåra pandemiläget råder.  

  

   

 

§ 106 Bordsavgift vid spel enligt egna initiativ    

Med anledning av beslut § 105 att inget spontanspel skall förekomma tills vidare så är 

inte denna punkt aktuell. 

 

 

§ 107 Bydalsveckan 

Beslöts att ställa in Bydalsveckan pga rådande pandemi. Eventuellt kan frågan tas upp 

om att arrangera en höstvecka som vi hade för några år sedan. Kenneth informerar 

Bydalen om det inställda arrangemanget. 

 

 

§ 108 Hur ser vi på en uppstart och när? 

 En omöjlig fråga att svara på då vi inte vet hur pandemin utvecklas och när vaccinet 

kommer samt vid vilken tidpunkt har alla fått sin spruta. Vi kan troligen fastställa att 

fram tom mars/april blir det knappast spel i bridgelokalen. 

  

 

§ 109 Nästa möte 

 Beslöts att kalla till nästa möte tisdag 12 januari kl 18.00. 

 

  

§ 110 Övriga frågor 

Ett förslag togs upp om att arrangera Trettondagsträffen på BBO. Beslöts att göra en 

inbjudan och skicka ut via mail. Tävlingsledare Bo Jonsson som har licens att lägga 

upp partävlingar på BBO. Anmälan till Kenneth då vi behöver uppgifter om spelarnas 

”nickname” mm. Priser utdelas via swish till bäst placerade samt till några utifrån 

inspelad procent.  

 

 

§ 111 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 

 

 


