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

Protokoll från sammanträde 2021-01-12
Plats:
Digitalt möte på nätet
Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande
Bo Jonsson
Bo Sundell
Carina Sollander
Göran Kullberg
Kenneth Fredriksson
Mikael Johansson
Pernilla Näs

§ 112 Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes av mötet
§ 113 Föregående protokoll 201124
Protokoll från föregående möte 201124 godkändes.
§ 114 Ekonomi lägesrapport
Bosse S och Mikael redovisade det ekonomiska läget för spelverksamheten och kontot
för hyreskostnader och övrigt som rör lokalen. En överföring har gjorts från spelverksamheten till kontot för hyreskostnader på 20 000 kr för att täcka kostnaderna.
Av spelavgifterna på onsdagsbridgen och ligan går dessa oavkortat till att täcka hyreskostnaderna.
Mikael informerade om att han ska undersöka möjligheterna till att ansöka om bidrag
till hyreskostnader från regeringens bidrag till föreningar pga Covid 19.
Svenska Bridgeförbundet har bjudit in de allsvenska lagen från Elitserien ner till
div 3 att delta i online allsvenskan. Detta är en separat turnering och påverkar inte upp
och nerflyttning i seriesystemet. När det gäller ordinarie allsvenskan står klubbarna för
lagens spelavgift. Avgiften för deltagande dras från klubbarnas ruterkonto.
Diskuterades olika alternativ om hur stor andel som klubben skall stå för när det gäller
online allsvenskan.
Beslöts att klubben står för 75% av kostnaden och lagen för 25%. Klubben har 3 lag
som deltar vilket ger följande kostnad för lagen att betala.
Elitserien – Lag Morgan 900 kr
Div 2 – Lag Axne 250 kr
Div 3 – Lag Johan 250 kr

§ 115 Ligan på BBO
Avslutningen för ligaspelet omg 2 närmar sig, två matcher kvar att spela. Beslöts att
fastställa en prislista där 20% utdelas av nettointäkten. Samtidigt ges lagen en
möjlighet att efterskänka sina prispengar för att bidra till klubbens ekonomiska läge.
En förfrågan kommer att skickas ut tillsammans med prislistan om intresse att fortsätta
med ligaspel på BBO med samma förutsättningar som de första två omgångarna. Det
vill säga en startavgift på 70 kr/spelare/match samt 20% av nettointäkterna till priser.
Fortsatt ett dubbelt handikapp för att utjämna slutresultaten mellan lagen.
§ 116 Onsdagsbridgen på BBO
Beslöts att onsdagsbridgen på BBO fortsätter som tidigare med en spelavgift på 30 kr
förutom 1,5 BBO-dollar. Intresse finns från flera spelare som inte varit inne och spelat
på nätet vilket skulle kunna få antalet spelare att öka.
Bo Jonsson är ensam om att ha licens som TL på BBO. Det skulle vara önskvärt med
ytterligare en person om Bosse vid något tillfälle får förhinder. Mikael är intresserad
men troligen måste det finnas en TL-licens för att bli beviljad. Bo J undersöker vad
som gäller.
§ 117 Skrivelse om efterskänkning av prispengar
Prislistor för tagits fram för säsongen 2019/2020 gällande tisdags- och onsdagsbridgen
samt ligan. Presenterades en skrivelse som skickas ut till pristagarna tillsammans med
resultatlistor. Med anledning av det svåra ekonomiska läget för klubben ber vi spelare
som kan tänka sig att efterskänka sitt pris att göra det. De spelare som vill få prispengarna utbetalde meddelar kassören som skickar beloppen via swish. Beslöts att
godkänna skrivelsen samt prislistorna som bifogas protokollet.
§ 118 Utvärdering av Trettondagsträffen
Trettondagsträffen på BBO samlade 18 par med Bo J som tävlingsledare. Tävlingen
genomfördes utan problem och gav mersmak för att arrangera flera silvertävlingar på
nätet.
§ 119 Nästa möte
Beslöts att kalla till nästa möte tisdag 16 mars kl 18.00 via Teams.

§ 120 Övriga frågor
Elitserien av online allsvenskan spelas i gemensamma lokaler för lagen 16-17 jan.
Det innebär att lag Morgan spelar i vår ordinarie spellokal. Övervakare är Bo Jonsson
och Mia Breding. Beslöts att köpa in fika till spelarna. Andra omgången spelas 13-14
feb med samma upplägg.
§ 121 Avslutning
Ordförande förklarade dagens möte avslutat.
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