
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2021-03-16 

Plats:  Digitalt möte på nätet  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Bo Jonsson 

Bo Sundell 

 Göran Kullberg 

 Kenneth Fredriksson 

Mia Breding 

Pernilla Näs 

 

 

§ 122 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 123 Föregående protokoll 210112 

Vid förra mötet togs frågan upp om någon kunde hjälpa Bo Jonsson med 

onsdagsbridgen när så behövdes. Bo meddelade att Mikael ställer upp och hjälper till. 

Protokoll från föregående möte 210112 godkändes.  

 

§ 124 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S meddelade att det ekonomiska läget är oförändrat sedan föregående möte när 

det gäller ekonomin för tävlingsverksamheten. Samtliga intäkter för spelet på BBO går 

till att bekosta hyran på Alliansens konto. För februari blev det ett överskott då ligan 

utökat med ett lag vilket gör stor skillnad då 5 matcher spelas varje omgång jämfört 

med 4 tidigare.  

 

 Mikael har inte fått något besked ännu på ansökan om bidrag till hyreskostnader då det 

inte fattats något beslut ännu om stöd för vårperioden. 

 

§ 125 Ligan på BBO 

 Avslutningen för ligaspelet omg 1 för våren närmar sig, tre matcher kvar att spela. 

Förhoppningsvis fortsätter samtliga lag att spela omg 2 som avslutar våromgången. En 

förfrågan om fortsatt spel skickas ut till lagkaptenerna innan sista matchen.  

 

 Bosse S tog upp frågan om det kan finnas möjligheter att göra som Bollnäsligan gjort, 

dvs laget betalar in hela startavgiften för samtliga matcher innan första omgången.  

Det skulle underlätta för kassören men främst för revisorerna som får ett stort antal 

inbetalningar att gå igenom.  

 

  

 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

  

 Beslöts att ge det alternativet till den nya omgången. Lagkaptenen eller någon annan i 

laget som är kapitalstark betalar in summan till Storsjöbygden och sedan tar betalt av 

de som spelar respektive match om man t ex är mer än 4 personer i laget. Den som har 

möjlighet till detta får en rabatt på 100 kr som en liten ränta på utlägget. För lag som 

inte gillar/har möjlighet till detta fortsätter med inbetalningar som tidigare med 

betalning på respektive speldag.  

  

§ 126 Onsdagsbridgen på BBO    

Onsdagsbridgen har på den senaste tiden varit runt 10 par. Vi skulle gärna se att den 

siffran ökade något. Förslag har inkommit om att införa handikapp på tävlingarna för 

att se om detta kan öka intresset.  

 

Beslöts att pröva på spel med handikapp sista onsdagen i mars. Om det fungerar bra så 

kan vi utöka antalet tävlingar med handikapp till två stycken per månad.   

 

§ 127 Real Bridge 

En ny plattform har introducerats av Bridgeförbundet. Skillnaden mot BBO är bland 

annat att man ser och kan prata med sin partner och motståndare vid varje rond. 

Troligen kommer Real Bridge att bli allt vanligare framöver. 

 

Beslöts att arrangera en lagtävling över 2 bord den 12 mars med start kl 10.00. Då får 

intresserade möjlighet att hoppa in och se hur det fungerar. Bo Sundell tar kontakt med 

Bridgeförbundet för att anmäla tävlingen och få information om hur man startar upp. 

Intresseanmälan senast fredag 11 mars, information till alla ligaspelare sker vid 

kommande ligamatcher samt via mail. 

 

§ 128 Nästa möte 

 Beslöts att kalla till nästa möte 25 maj kl 18.00 via Teams. 

 

§ 129 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället. 

 

§ 130 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 


