
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2021-09-16 

Plats:  Spellokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Bo Sundell, ordförande 

Bo Jonsson 

Carina Sollander 

Göran Kullberg 

 Kenneth Fredriksson 

 Mia Breding 

Mikael Johansson 

Pernilla Näs 

 

 

§ 169 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 170 Föregående protokoll 210817 

Protokoll från föregående möte 210817 godkändes.  

 

§ 180 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S och Mikael redovisade ekonomin för tävlingsverksamheten och alliansens 

kostnader. Alliansen har fått intäkter som beräknas räcka till kvartalshyran för 4:e 

kvartalet.  

  

 För tävlingsverksamheten har Bosse skaffat ett nytt swish-konto som gör att samtliga 

spelavgifter kan samlas på ett separat konto. Detta underlättar för både kassör och 

revisorer.    

  

§ 181 Förändring kring pandemins smittrisk from 29 september 

 Folkhälsomyndigheten lättar på de flesta av restriktionerna kring Covid from 29 sep.  

 Därmed beslutade Storsjöbygden att ta bort de åtgärder som införts pga smittrisk. Det 

betyder att vi spelar utan visir och bordskryss from detta datum. Vidare serveras kaffe 

och skorpor. Vill man ha annat tar man med sig detta. 

 

§ 182 Årsmötet     

 Vid föregående möte besluts att fastställa mötet till torsdagen 7 oktober. Detta blir lite 

olyckligt med tanke på att flera lag spelar ligan på BBO och då inte kan närvara på 

årsmötet. Beslöts att genomföra årsmötet onsdagen 6 oktober istället.  

  

 Förslag till verksamhetsberättelse för året 2020/2021 presenterades. Förutom 

omskrivning av ett stycke godkändes berättelsen. 

 

  

Storsjöbygdens Bridgeklubb 
  c/o Kenneth Fredriksson   070-64 66 217 
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 Förslag till föredragningslista för årsmötet presenterades med ett antal förändringar på 

punkter jämfört med tidigare. Förslagen godkändes av mötet.  

 

 Ett förslag till nya stadgar presenterades, bland annat på grund av ändrat 

verksamhetsår. Ett förslag hade framkommit att ta bort suppleanter. Dessa ska istället 

ingå som ordinarie ledamöter. Samtidigt bör antalet ledamöter i styrelsen vara flexibelt 

för att kunna göra förändringar utifrån omständigheter som kan uppstå.  

 

 Beslöts att göra ändringen i klubbens stadgar enligt förslaget.   

 Våra suppleanter har redan kallats och deltagit i våra styrelsemöten. Att samtliga är 

ordinarie ledamöter förenklar också vid beslutsfrågor som skall avgöras genom 

röstning.  

 Att göra antalet ledamöter flexibelt är också en fördel om tex valberedningen skulle få 

problem eller någon ny resurs behöver väljas in. Antalet ledamöter förutom ordförande 

fastställdes till intervallet 7-9 personer.  

 Beslöts också att ändra språket i stadgarna till mera modern svenska.   

 

 

§ 183 Förbundets inbjudan om LiveBridge Cup till klubbar     

 Svenska Bridgeförbundet har skickat ut en inbjudan om LiveBridge Cup som spelas i 

klubbarnas ordinarie spelprogram. Tävlingsperioden omfattar 1 okt 2021 tom 30 april 

2022. Klubben kan välja ut 10 tävlingar som spelas med handikapp och märka dessa 

med LBC i namnet. Ingen extra avgift tas ut av förbundet för medverkan. 

  

 De 52 främsta som samlat ihop mest % får spela final i Örebro nästa sommar. Man får 

spela hur många tävlingar som helst och då räkna de 8 bästa resultaten.  

 

 Beslöts att Kenneth anmäler Storsjöbygden till att delta i tävlingen samt att märka upp 

de tävlingar som skall ingå i cupen. 

 

 

§ 184 Nästa möte     

 Beslöts att kalla till konstituerande möte 6 oktober efter årsmötet.  

 

§ 185 Övriga frågor 

Beslöts att Göran Kullberg startar upp söndagsbridgen from oktober månad med start 

kl 18.00. Först gången blir det ingen kursverksamhet. Frågan kommer att lyftas vid 

första tävlingstillfället. Samma ekonomiska förutsättningar som tidigare. 

 

Kursverksamheten bör komma igång men eftersom pandemin är något osäker beslöts 

att avvakta dess utveckling. Beslut om eventuell start tas längre fram. 

 

§ 186 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Bo Sundell 

sekreterare   ordförande 


