
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2021-11-30 

Plats:  Spellokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Andreas Hörnfeldt 

Bo Sundell 

Bo Jonsson 

Carina Sollander 

 Kenneth Fredriksson 

 Mia Breding 

Mikael Johansson 

 

 

§ 191 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 192 Föregående protokoll 211013 

Protokoll från föregående möte 211013 godkändes.  

 

§ 193 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S och Mikael redovisade ekonomin för tävlingsverksamheten och alliansens 

kostnader. Intäkterna för hyran från spelarna beräknas att täcka kostnaden för första 

kvartalet 2022.   

  

 För tävlingsverksamheten redovisade Bosse ett saldo på drygt 150 000 kr. Detta 

kommer att minska betydligt då bland annat kostnader för allsvenskan skall utbetalas.  

 En förenkling av hanteringen med spelavgifter har införts då tävlingsledaren tar emot 

avgifterna via swish och kontanter och därefter översänder beloppet till kassören. 

Detta underlättar för både kassör och revisorer då antalet verifikat och inbetalningar 

minskar betydligt.    

  

§ 194 Fördelning av arvode för innevarande verksamhetsår 

 Vi årsmötet beslöts att öka beloppet för styrelsearvodet till 10 000 kr och att samtidigt 

inrätta controllertjänst där verksamheten och ekonomin bevakas kontinuerligt.   

  

 Beslöts att fördela arvodet enligt följande 

 Ordförande Gunnar Elmroth    500 kr 

Sekreterare Kenneth Fredriksson 3 500 kr 

Kassör Bo Sundell 4 000 kr (utökning pga controlleruppgift) 

Revisorer L Trapp o S-E Hallqvist    500 kr 

 Controller Mikael Johansson    500 kr 

  

  

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

 Beslöts att resterande belopp på 1 000 kr fördelas senare med tanke på vilken 

omfattning ungdoms- och utbildningsverksamheten kommer att ta i anspråk. 

 

 Förutom arvodet utgår ersättning från Alliansen: 

Mikael Johansson 1 500 kr (kassör för Alliansen) 

Carina Sollander 3 300 kr (inköp och skötsel i lokalen)  

 

 Därutöver utgår ersättning för närvarande ledamöter med 50 kr/sammanträde. 

  

 

§ 195 Fastställande av ersättningar vid representation     

 Vid officiella tävlingar där spelarna representerar Storsjöbygdens BK utgår 

reseersättning och ersättning för logi. Detta gäller vid SM-finaler samt Allsvenskan.  

 Beloppen har tidigare fastställts på styrelsebeslut enligt följande: 

 Milersättning för bil 18,50kr/mil (enligt SVBF samt skatteverkets regler) 

 Logikostnad 200 kr/natt (vid senarelagda starttider för spel gäller:  

finns möjligheter att ta sig till spelplatsen senast en timme före spelstart samt att man 

kan påbörja resan efter kl 06.00 så utgår ingen ersättning för natten innan spelet.)  

 

 Beslöts att inte ändra på dessa ersättningsregler. Om någon annan typ av 

representation blir aktuell tar styrelsen beslut i förekommande fall. 

 

 Utifrån ovanstående ersättningsregler fastställdes ersättningar för Allsvenskan.  

 Lagavgifter till Svensk Bridge    7 260 kr 

 Elitserien ett lag   12 940 kr 

 Division 2 ett lag     6 826 kr 

Division 3 två lag     5 744 kr 

 Division 4 två lag        540 kr 

 Av dessa kostnader ersätter Svensk Bridge en del av reseersättningarna   

 

 

§ 197 Kursverksamhet     

 Ett projekt med digital kursverksamhet har startats upp av Svbf vilket skulle kunna 

vara ett bra komplement till en vanlig utbildning i spellokal. För att ta emot 

intresserade bör en kontaktperson knytas upp i varje län.  

 

 Bo Jonsson kommer att ta kontakt med klubbarna för att höra behovet av utbildning av 

datoranvändare för tävlingar. 

 

 Mikael Johansson efterlyste en utbildning för tävlingsledare steg 1. En sådan kan 

skötas lokalt av Bosse J som kollar upp om intresse finns från flera. 

 

 

§ 198 Ventilationsfrågan     

 Den dåliga ventilationen i spellokalen kommer att tas upp av Mikael med 

fastighetsägaren. Vilka möjligheter finns till förbättringar samt eventuella kostnader 

för Alliansen. Mikael återkommer med besked.  

 

§ 199 Faktureringsavgift hos ICA Maxi     

 Frågan har tagit upp tidigare om faktureringsavgifter från leverantörer. Det verkar som 

 samtliga har samma system för kreditköp. Beslöts att lämna frågan då kostnaden är låg 

 eftersom betalningen sker via månadsfaktura.    

 



 

 

 

§ 200 Övriga frågor 

Innan pandemin bröt ut spelades tävlingar på dagtid torsdagar med spelare som 

nyligen gått bridgekurs. Bosse J har pratat med Solveig Åsén som är intresserad av att 

ta hand om gruppen och sköta tävlingarna. Hon kommer att bli undervisad av Bosse 

hur upplägget av tävlingarna sker med hjälp av datorutrustningen. 

 

§ 201 Nästa möte 

Beslöts att fastställa nästa möte till 25 januari kl 17.30 via Teams. Om någon akut 

fråga skulle uppstå innan dess kan den beslutas av arbetsutskottet. 

 

§ 202 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 


