
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2021-08-17 

Plats:  Spellokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Bo Sundell 

Göran Kullberg 

 Kenneth Fredriksson 

Mikael Johansson 

Pernilla Näs 

 

 

§ 158 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 159 Föregående protokoll 210727 

Protokoll från föregående möte 210727 godkändes.  

 

§ 160 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S och Mikael redovisade ekonomin för tävlingsverksamheten och alliansens 

kostnader. För närvarande saknas ca 5 000 kr till kvartalshyran som skall betalas från 

alliansens konto sista september. Detta justeras från tävlingsverksamhetens konto om 

inte hyresintäkter från september har fyllt upp summan som fattas. 

  

 Beslöts fastställa regler för inköp av inventarier och utrustning till spellokalen och 

tävlingsverksamheten. För belopp som överstiger 2 000 kr ska arbetsutskottet 

godkänna inköpet. Förbrukningsvaror köps in vid behov utan kontakt med au. 

 

 Ett stort TACK till alla spelare som efterskänkt sina prispengar i samband med Covid 

pandemin! Hyreskostnaderna har under denna period uppgått till runt 162 000 kr. En 

summa som tömt alliansens konto för hyreskostnader men som klarat ekonomin 

genom att tävlingsavgifterna gått till hyran samt de efterskänkta prispengarna.  

 

 Styrelsen har under pandemitiden haft i det närmaste full verksamhet genom tävlingar 

på BBO och styrelsemöten via digitala kontakter. För att bidra till det ekonomiska 

läget beslöt styrelsen att efterskänka 30% av sitt fasta arvode för det gångna 

verksamhetsåret 2020/2021.  

     

§ 161 Uppstart av tävlingsverksamheten 

 Beslut togs vid föregående möte att alla spelare skall bära visir i spellokalen. Vid 

första tävlingen som är DM-Individuellt 28 aug kommer visir att delas ut till alla 

spelare. Visiren har levererats och styrelsen tog en paus i form av montering så att det 

är klart med färdiga visir till första tävlingen. 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

 

 Inköp har gjorts av handdesinfektion och ytdesinfektion till spellokalen. Plastmuggar 

och kaffekoppar finns för att inte använda ordinarie porslin. 

 

 Samtliga ledamöter redovisade en positiv respons från de medlemmar som man haft 

telefonkontakt med enligt ringlistorna. Förhoppning finns att dessa kontakter har en 

positiv verkan för att spelarna skall komma tillbaka till spellokalen. 

 

 Eftersom tävlingsverksamheten legat nere i lokalen under 1,5 år beslöts att samla 

tävlingsledarna i Storsjöbygden för en allmän genomgång, bland annat av ruter och 

BIT. Beslöts att boka in 24 aug kl 17.00 vilket är en timme före JHBF:s möte.     

 

§ 162 Inköp av utrustning och material     

 Skrivaren har slutat att fungera varför ny skrivare måste köpas in. Kenneth 

presenterade 7 olika förslag på bläckstråle- och laserskrivare med en kostnadsbild på 

pris per utskrift. Beslöts att köpa in skrivaren Brother HL-L2350DW som är en 

kompakt monolaserskrivare med snabba utskrifter. Den har också klart lägsta 

kostnaden per kopia. Behöver vi utskrifter i färg finns den möjligheten hos Kenneth. 

Uppdrogs åt Kenneth att köpa in skrivaren samt en extra tonerkassett. Vid byte av 

kassett ska en ny inköpas så det alltid finns en på reserv. 

 

 Skrivarpapper är nästan slut, beslöts uppdra till Kenneth att inköpa detta i samband 

med skrivarköpet. 

 

 När ligan drar igång i spellokalen behövs en påfyllning av 4-mannaprotokoll. Micke 

fixar inköpet. 

 

§ 163 Ramp för rollator på bron     

 Ett behov av ramp vid ytterbron har uppstått då vi har flera spelare med behov av 

rollator och rullstol för att ta sig fram. På baksidan finns en ramp som går att utnyttja 

men grinden och dörren till baksidan har en annan kod. Micke undersöker med 

fastighetsägaren vilka möjligheter vi har att få en kod eller dörrblipp till ingången på 

baksidan. 

 

§ 164 Arrangemang allsvenskan div 3     

 Första omgången av allsvenskan div 3 arrangeras delvis av Storsjöbygden med 3 

matcher mellan 4 lag. Svegs BK var ett av lagen men har tvingats lämna återbud då 

man inte får ihop ett helt lag. Budet har då gått till vårt distrikt att fylla på med ett lag 

ytterligare. Det lag som var närmast uppflyttning från div 4 var Göran Kullbergs lag 

som också tackade ja till spel i div 3. 

 

 Eftersom samtliga tävlingsledare är upptagna med spel kommer tävlingen att spelas 

med 3 spelande tävlingsledare. Därmed ska det finnas ytterligare en person som 

övervakar och servar spelarna. Pernilla tog på sig den rollen. Med 3 spelande TL så 

blir också kostnaden lägre för spelarna, 360 kr/lag istället för 600 kr. 

  

§ 165 Datum för årsmöte     

 Beslöts att fastställa kommande årsmöte till 7 oktober kl 17.30. Efter ligaspelet som 

följer kommer styrelsen att hålla ett konstituerande möte med nya styrelsen. Kenneth 

skickar ut en förteckning till valberedningen på aktuella val för nya verksamhetsåret. 

 

 

 



 

 

 

 

§ 166 Nästa möte     

 Beslöts att kalla till nästa möte 16 september kl 18.00 då bland annat förslag till 

verksamhetsberättelse för det gångna året tas upp. 

 

§ 167 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 168 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 


