
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2021-06-16 

Plats:  Digitalt möte på nätet  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Bo Jonsson 

Bo Sundell 

Carina Sollander 

Göran Kullberg 

 Kenneth Fredriksson 

Mikael Johansson 

Pernilla Näs 

 

 

§ 140 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 141 Föregående protokoll 210525 

Protokoll från föregående möte 210525 godkändes.  

 

§ 142 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S redovisade ekonomin för tävlingsverksamheten som ligger på oförändrad nivå 

jämfört med senaste månaden. 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 med en kostnad på 

28 000 kr. Därtill finns ett överskott på drygt 20 000 kr.  

 

§ 143 Rapport från ”Live Bridge” 

 Sveriges Bridgeförbud inbjöd distrikt och klubbar att diskutera vad man kan tänka på i 

samband med uppstart av tävlingsverksamheten i våra spellokaler. Ett mycket 

uppskattat möte enligt våra representanter som deltog. Förbundet presenterade bland 

annat en checklista på 14 punkter som bör följas upp inför starten. Många tips och 

tankar kom också från deltagarna.  

 

§ 144 Fördelning av uppdrag utifrån ”Live bridge”     

 Beslöts att vid nästa möte samlas styrelsen i spellokalen och går igenom samtliga 

punkter och beslutar vad som skall genomföras och åtgärdas innan första tävlingen 

genomförs i spellokalen. Fastställde datumet till tisdag 27 juli klockan 18.00. 

  

 Några punkter som diskuterades runt detta vid styrelsemötet: 

• Bordskryss eller visir, vi har bordskryss till 4 bord. Dessa kostar drygt 1 000 kr/st, 

visir blir betydligt billigare. Göran kollar upp pris och modell. 

• Ingen större smittorisk från budlådor och kortlekar 

• Ta telefonkontakt med våra bridgespelare, lista upp och fördela uppdraget 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

 

 

• Ingen fikapaus för att minska smittorisken 

• Bo Jonsson meddelade att det finns möjlighet att kombinera tävling i spellokalen med 

tävling på BBO med gemensamma brickor. Om någon känner stor oro för smittorisk. 

 

§ 145 Förslag på spelprogram hösten 2021 

Om inte pandemin förändrar läget kommer tävlingsverksamheten att starta from 

september månad.  

 

Beslöts att planera för följande speltillfällen 

Måndagar start kl 11.00; dagbridge med Göran K som tävlingsledare 

Onsdagar start kl 18.30; kvällsbridge med alternerande tävlingsledare 

Torsdagar start kl 18.30: liga div 1 och div 2 med alternerande tävlingsledare 

Söndagar kan eventuellt bli aktuellt senare 

 

§ 146 Nästa möte 

 Beslöts enligt punkten om ”Live bridge” att kalla till nästa möte 27 juli kl 18.00 med 

träff i spellokalen 

 

§ 147 Övriga frågor 

Frågan om möjligheter att spela i spellokalen har kommit upp. Beslöts att tillåta 8 

spelare som får utnyttja spellokalen samtidigt mot en kostnad av 40 kr/spelare. 

Detta beslut kan hävas av arbetsutskottet om pandemiläget förändras. 

 

Carina Sollander meddelade att hon avstår från ersättning för sysslor i samband med 

verksamheten i spellokalen eftersom inget spel har genomförts under senaste verksam-

hetsåret. 

 

§ 148 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 


