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Protokoll
Plats:

från sammanträde 2022'04'26
Digitalt möte på Teams

Närvarande : Gunnar Elmroth, ordl'orande
Andreas Hörnfeldt
Bo Jonsson
Bo Sundell
Göran Kullberg
Kenneth Fredriksson
Mia Breding
Mikael Johansson
Pernilla Näs

S 213 Godkännande uv föredragningslista
Föredragningslistan godkändes av mötet

S 214 Föregående protokoll
Protokoll från foregående möte 211229 godkändes. Noterades att den planerade

nybörjarkursen i Lit under ledning av Göran blev inställd pga pandemin.

S 215 Ekonomi lägesrapport
Bosse S och Mikael redovisade ekonomin lor tävlingsverksamheten och alliansens

kostnader. Enligt beslutet om controllerverksamhet har Micke och Bosse granskat

varandras boklbring och inte hittat några frågetecken.

Tävlingsverksamheten redovisar ett plussaldo for året efter att Göran nu kommer att

överföra spelavgifter från söndags och måndagsbridgen. Alliansen har för närvarande

ett saldo på 18 000 och skall betala in kvartalsavgiften på 28 000 i slutet av juni
månad. Vid ett eventuellt underskott vid detta tillftille justeras saldot från tävlings-
verksamheten.

S 216 Förslag till priser srisongen 2021/2022
Kenneth presenterade ett förslag på priser för ligatävlingarna och onsdagsbridgen.
Pga det ekonomiska läget kommer andelen som går ut till priser att vara lägre än

tidigare år.

Beslöts att godkänna lorslaget till priser som omfattar 9 290 kr enligt bilaga till
protokollet.

S 217 Nyttfrån Svenska Bridgefi)rbundet samt JHBF
Mia Breding som är suppleant i Svenska Bridgeförbundets styrelse informerade från
deras senaste möte. En distriktskonsulent har utsetts för att hjälpa distrikten med olika
frågeställningar. För vårat distrikt är det Micke Melander som är representant.



J-H distriktsförbund har utsett Mia Breding aff vara kontaktpersonen med förbundet.

Distriktsstyrelsen har fått ett antal uppdrag. Bland annat kommer samtliga klubbar i
länet att besökas fijr att ta upp frågeställningar och lyssna av vad styrelsen kan hjälpa
till med.

En genorngång av medlemsregistret skall göras för att rensa bort inaktuella namn.
Sarntidigt bör spelare som varit aktiva före pandernin och som inte kommit igång
därefter att aktiveras.

Beslöts att Kenneth tar fram lista för genomgång av Storsjöbygdens medlemmar samt
kollar av med Micke hur man får fram senaste året som passiva medlemmar har betalat
Ior.

S 218 Sommarbridge
Beslöts att Storsjöbygden även denna sommar arrangerar sommarbridge enligt
löljande:

o Speltillftillen: Måndagar kl I 1.00 under perioden 220606 *220829
o Fika Enbart kaffe och skorpor, övrigt tar respektive med sig
. Jourspelare
r Barometer
. Spelavgift
. Priser
o Ansvariga

Finns ej, spelare som blir utan får 50 kr som tröst
Nej, vanlig partävling med lagda brickor
60 kronor/spelare
Kontantpriser utifrån insamlade rallypoäng
Göran Kullberg med assistans av Kenneth Fredriksson

S 219 Lagtcivling under sommaren
Ligan som både spelats på BBO och i spellokalen har varit populärt kanske främst
genom att rnånga resetillftillen har kunnat undvikas och att lag på distans har kunnat
medverka. Ligan har därutöver starkt bidragit ti11 att kunna finansiera hyreskostnaden.

Beslöts att ställa frågan till lagen om en fortsättning under sommarperioden. I så fall
ett spelschema med 2 matcher per månad och totalt 6 matcher. Matcherna har inga
fastställda datum utan lagen får komma överens om speltillftille. Spelavgiften sänks till
50 kr/spelare men utan prispengar. Tävlingen har silverstatus och spelas över 24
brickor. En förutsättning att stafia en sommarliga är rninst 4 lag.

S 220 Nästu möte
Beslöts att fastställa nästa möte till 10 augusti kl 17.30 i spellokalen.

S 221 Ovrigafrågor

Reseersättning
Tre lag från länet spelade SM-semifinalLag i Umeå och Örebro. Resekostnader
utbetalades på respektive spelplats. Alexander Sandin som spelar för Storsjöbygden
men bor för närvarande i Uppsala fick ingen ersättning for sina kostnader med tåg.
Beslöts att ersätta Alexander for sina resekostnader i samband med SM i Umeå.

Logiersättningen utbetalas till respektive lagkapten.



Ventilation
Frågan om ventilation och dålig luft i spellokalen har inte resulterat i någon åtgard.

Micke tar kontakt med fastighetsägaren och aktualiserar frågan.

S 222 Avslutning
Ordforande förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet Justeras

Kenneth Fredriksson
sekreterare

Gunnar Elmroth
ordfbrande



Förslag Prispengar säsongen 2021 12022

Liqan div 1 våren -22

1:a pris

2:a pris

3:e pris

4:e pris

5:e pris

6:e pris

7:e pris

8:e pris

9:e pris

10:e pris

1 1:e pris

12:e pris

800 kr

700 kr

600 kr

500 kr

500 kr

500 kr

400 kr

400 kr

400 kr

400 kr

400 kr

400 kr

Totalt 6 000 kr

Liqan div 2

'1 :a pris

2:a pris

3:e pris

4:e pris

360 kr 12 trisslotter

330 kr 11 trisslotter

300 kr 10 trisslotter

300 kr 10 trisslotter

Totalt 1 290 kr

Onsdagsbridqen

1:a pris

2:a pris

3:e pris

4:e pris

5:e pris

6:e pris

Totalt

500 kr

400 kr

300 kr

300 kr

250 kr

250 kr
2 000 kr

r

Antal omg Spelare Spelavg 70
Hyra/MP

30,00+3,90 Rabatt 100kt

11

4

48

44

36 960 kr

12 320 kr

17 899 kr

5 966 kr

1 200 kr

Brickläggning - kr

Netto spelintäkter 24 214 kr

Till priser 25% 6 054 kr

Netto med oriser 18 214 kr
Tidigare 50%

Antal omg
Spelare
En gratis Spelavg 60

Hyra/MP
30,00+2,88 Fika

8 15 7 200 kr

-kr
4 209 kr

-kr
kr

kr

Netto spelintäkter 2 991 kr

Till priser 43% 1 200 kr

Netto med nriser 1701 kr

Tidigare 60%

Hyra/MP
30,00+3,50

19 ?36 kr

Tl-arvode 3 300 kr

Brickläggning 1 700 kr

Netto spelintäkter 6 256 kr

Till priser 32% 2 000 kr
Netto med oriser 4 256 kr


