
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2021-07-27 

Plats:  Spellokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Andreas Hörnfeldt 

Bo Jonsson 

Bo Sundell 

Carina Sollander 

Göran Kullberg 

 Kenneth Fredriksson 

Mia Breding 

Mikael Johansson 

Pernilla Näs 

 

 

§ 149 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 150 Föregående protokoll 210616 

Protokoll från föregående möte 210616 godkändes.  

 

§ 151 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S och Mikael redovisade ekonomin för tävlingsverksamheten och alliansens 

kostnader. Inga förändringar har skett sedan föregående möte då klubben inte haft 

någon tävlingsverksamhet under juni och juli månader. Ett bidrag till hyreskostnad 

kommer från JHBF:s sommarbridge. För närvarande saknas ca 10 000 kr till kostnaden 

för 4 kvartalet. Det bör täckas av intäkter när spelet kommer igång i september månad.  

 

§ 152 Fördelning av uppdrag utifrån ”Live Bridge” 

 Sveriges Bridgeförbudets 14-punktsprogram för uppstart av tävlingsverksamheten i 

spellokaler diskuterades. Beslöts enligt följande; 

 

Hur undvika trängsel i kapprum vid ankomst och hemfärd 

-  Beslöts att sprida ut upphängningar av kläder på flera områden. En tamburmajor är 

inköpt enligt beslut av au. Ett billigare och bättre förslag kom fram i form av inköp av 

klädställning som finns på Jysk med 50% rabatt. Beslöts att inköpa två ställningar. 

Dessa kommer att placeras ut i utrymmet till vänster ovanför trappan. Kenneth gör 

inköpet. 

 

 Inköp av visir 

-  Göran Kullberg presenterade ett visir med anpassningsbar skärm och 3 utbytbara 

plastglas till en låg inköpskostnad. Beslöts att köpa in 100 visir till klubben.   

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



  

 

 

 Obligatorisk användning av visir? 

Efter diskussion beslöts att användning av visir i spellokalen ska vara obligatoriskt i 

början av säsongen. Vi får ta nytt beslut längre fram då vi ser utvecklingen av 

pandemin och vilka rekommendationer som ges. 

Alla spelare som kommer till bridgelokalen får ett visir vid första tillfället. Detta 

behålls av spelare och ska sedan återanvändas vid nästa speltillfälle. 

 

 Inköp av övrigt material för att minska smittrisken 

Beslöts att göra en översyn av vad som behöver kompletteras, Kenneth gör en 

uppdatering. 

 

 Aktivering av medlemmar 

Enligt förslag från Svbf:s punktprogram beslöts att ta kontakt med samtliga 

medlemmar per telefon. Efter ett uppehåll på 1,5 år så kan det behövas en ”knuff” för 

att spelarna ska återvända till bridgelokalen. 

 Göran Kullberg fördelade uppdraget på samtliga styrelseledamöter med var sin 

ringlista och vad som då bör tas upp; 

 

- Presentation av vem du är 

- Åtgärder att säkra upp risken för Covid – kapprum/klädställningar 

- Ingen kaffeservering i spellokalen 

- Spelprogram när vi startar upp och vilka dagar 

- Reklam för Individuella DM som spelas 28 augusti 

 

Ingen kaffeservering 

Beslöts att inget kaffe kommer att serveras i spellokalen tills vidare. Den som vill ha 

kaffe får själv ta med termos. Beslöts också att inga porslinsmuggar från spellokalen 

får användas. Plastmuggar kommer att inköpas och finnas tillgängliga. 

 

 

§ 153 Förslag på spelprogram hösten 2021     

 Kenneth presenterade ett förslag på spelprogram för höstens tävlingar som godkändes, 

bilaga till protokollet.  

 Måndagsbridgen Oscars; Göran Kullberg håller i tävlingarna och är tävlingsledare.  

Ersättning för hyra 30 kr samt 10 kr till Storsjöbygdens tävlingsverksamhet. 

Onsdagsbridgen; spelavgift 60 kr, juniorer 40 kr. Vid simultan och höstsilver 70 kr. 

varav hyra 30 kr, TL varvas mellan 4 personer som spelar gratis och ersättning med 

100 kr. Eventuell hjälpreda spelar gratis.  

Ligan torsdagar; spelavgift A-gruppen 70 kr samt i B-gruppen 60 kr varav hyra 30 

kr. TL i A-gruppen varvas enligt schema, ingen ersättning. TL i B-gruppen är Carina S 

som spelar gratis.  

 

 

§ 154 Ramp för rollator på bron / tillgång till baksidan ? 

För att personer med rollator ska kunna komma in i lokalen är det önskvärt att en ramp 

införskaffas. Frågan tas upp framöver med fastighetsägaren. 

 

§ 155 Nästa möte 

 Beslöts att fastställa nästa möte till 17 augusti kl 18.00 i bridgelokalen.  

 

 

 



 

 

§ 156 Övriga frågor 

Städningen i bridgelokalen har varit avbeställt under pandemin. Beslöts att boka en 

städning av lokalen innan första tävlingen som är DM Individuellt 28 augusti. Carina 

tar kontakt och gör en beställning. Därefter bokas städning som utförs varannan vecka. 

 

 

§ 157 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 


