
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från extrainsatt sammanträde 2021-12-29 

Plats:  Nät möte på Teams  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Bo Sundell 

Carina Sollander 

 Göran Kullberg 

Kenneth Fredriksson 

 Mia Breding 

Mikael Johansson 

Pernilla Näs 

 

§ 203 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 

§ 204 Föregående protokoll 211130 

Protokoll från föregående möte 211130 godkändes.  

 

§ 205 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S och Mikael redovisade ekonomin för tävlingsverksamheten och alliansens 

kostnader. Inga större avvikande händelser sedan sist. Intäkter för nya säsongen av 

Ligan har kommit in.   

  

§ 206 Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

 Nya riktlinjer/restriktioner har kommit från Folkhälsomyndigheten och regeringen 

som gäller from 23 december. Även Svenska Bridgeförbundet har skickat ut 

information på sin hemsida med hur man ser på bridgeverksamheten framöver, bilaga 

till protokollet. 

  

 Med anledning av de nya rekommendationerna beslöts att omgående införa följande 

vid spel i våran spellokal: 

• Samtliga ska vara fullvaccinerade och kunna uppvisa covidpass 

• Är man snuvig och inte kurant får man avstå spel 

• Kaffeserveringen kommer att slopas tills vidare 

• Information om nya regler läggs ut på vår hemsida 

  

§ 207 Trettondagsträffen     

 Endast 5 par finns anmälda till Trettondagsträffen. Med tanke på smittspridningens 

utbredning kommer det nog att bli svårt att få till ett större startfält. Beslöts därför att 

tävlingen skall spelas på BBO. Meddelande kommer att skickas ut till de som anmält 

sig på nätet samt en ny inbjudan via mail. 

 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

 

 

§ 208 Bydalsveckan     

 Intresset har varit stort för att delta i den traditionella Bydalsveckan. De senaste 

reglerna för corona smittan gör dock arrangemanget ytterst osäkert. Enligt ledningen 

för Bydalens Wärdshus ser man inga problem att organisera sittningen i restaurangen. 

 

 Enligt riktlinjerna från Svenska Bridgeförbundet är ett krav att samtliga är 

fullvaccinerade. Samtliga måste därför uppvisa covidpass för att deltaga. 

 I övrigt väntas ytterligare information om restriktioner 12 januari. Vi får avvakta vad 

som framkommer där.  

  

§ 209 Tävlingsverksamheten i spellokalen framöver     

 Beslöts att verksamheten fortsätter med de för behåll som angetts i § 206. Under tiden 

följer vi de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. 

 

§ 210 Övriga frågor     

 Göran Kullberg meddelade att han startar upp en nybörjarkurs i bridge under vecka 4 i  

 Lit med 8 deltagare. Detta förutsatt att inte pandemin orsakar problem. 

 

§ 211 Nästa möte 

Beslöts att fastställa nästa möte till 25 januari kl 17.30 via Teams. Akuta frågor 

beträffande pandemin kan beslutas av arbetsutskottet. 

 

§ 212 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 


