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Protokoll från sammanträde 2021-05-25
Plats:
Digitalt möte på nätet
Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande
Bo Jonsson
Carina Sollander
Göran Kullberg
Kenneth Fredriksson
Mia Breding
Mikael Johansson
Pernilla Näs

§ 131 Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes av mötet
§ 132 Föregående protokoll 210316
Protokoll från föregående möte 210112 godkändes.
§ 133 Ekonomi lägesrapport
Bosse S har redovisat ekonomin för tävlingsverksamheten, bilaga till protokollet. Inga
större förändringar sedan föregående möte. Micke presenterade läget för alliansens
konto som svarar för alla lokalkostnader. Genom att samtliga spelavgifter går direkt
till att finansiera lokalhyra mm har vi säkrat medel att klara kvartal 3.
Mikael har inte fått något besked ännu på ansökan om bidrag till hyreskostnader då det
inte fattats något beslut ännu om stöd för vårperioden.
§ 134 Ligan på BBO
Ligans andra omgång för våren avslutas under sista veckan i maj. Beslöts att göra ett
försök med en sommarliga enligt samma regler som senaste omgången, Dvs man
spelar matcherna på dag och tid som passar lagen. För att starta upp sommarligan
förutsätter vi att minst 6 lag deltar. En förfrågan kommer att skickas ut av Kenneth.
Kenneth presenterade ett förslag på prisfördelning av ligans våromgång 1 och 2 enligt
tidigare beslut att fördela 20% av nettot till prispengar. Förslaget godkändes och
kommer att skickas ut till lagkaptenerna med en vädjan om att efterskänka i så stor
omfattning som möjligt. De lag som vill ha en utbetalning kontaktar Bosse S senast i
mitten av augusti för att kostnaden skall hamna på rätt verksamhetsår.

§ 135 Onsdagsbridgen på BBO
Onsdagsbridgen har under den gångna säsongen omfattat 36 speltillfällen med ett snitt
på ca 10 par med en liten nedgång under de senaste veckorna.
J-H Bridgeförbund kommer traditionsenligt att starta upp sommarbridge på BBO from
7 juni. Viss del av spelavgifterna kan eventuellt fördelas till Storsjöbygdens BK.
Beslöts att Storsjöbygden inte kommer att anordna någon sommarbridge förutom om
det skulle bli sommarliga.
§ 136 Planering av uppstart i spellokalen
Eftersom Storsjöbygden inte planerar in någon spelverksamhet under sommaren så
kommer en planerad uppstart att bli i början av september. Vi hoppas då att allt runt
pandemin har lugnat ner sig och vi kan köra våra traditionella tävlingar som tidigare.
§ 137 Nästa möte
Beslöts att kalla till nästa möte 16 juni kl 18.00 via Teams.
§ 138 Övriga frågor
Svensk Bridge har skickat ut en inbjudan om ”Live Bridge” till klubbar och distrikt.
Diskussionen sker On Line och gäller idéer om hur vi kommer igång med spelet i våra
ordinarie spellokaler och får våra inaktiva spelare genom pandemiuppehållet, åter till
klubblokalen..
Beslöts att utse 6 personer fördelade på distriktet och klubben (många är ledamöter i
båda styrelserna) att medverka på diskussionen beträffande ”Live Bridge” den 10 juni
kl 19.00. Från Storsjöbygden Gunnar Elmroth, Pernilla Näs och Göran Kullberg. Från
J-H Bridgeförbund Mia Breding, Bo Jonsson och Kenneth Fredriksson. Beslutet om
representanterna för distriktsförbundet fastställs vid deras möte 210531.
§ 139 Avslutning
Ordförande förklarade dagens möte avslutat.
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