
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2022-08-10 

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Andreas Hörnfeldt  

Bo Sundell 

 Göran Kullberg 

Kenneth Fredriksson 

 Mikael Johansson 

Pernilla Näs 

 Leif Trapp, revisor 

 

§ 223 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 
§ 224 Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte 220426 godkändes.  

 
§ 225 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S och Mikael redovisade ekonomin för tävlingsverksamheten och alliansens 

kostnader. Tävlingsverksamheten har ett saldo på ca 136´ kr vilket är samma nivå som 

föregående år. Återstår att utbetala vissa styrelsearvoden och avgifter.  

 

 Alliansen har för närvarande ett saldo på 9,3´. Då tillkommer ersättning från sommar-

bridgen. Saldot beräknas att täcka kommande kvartalskostnad. Vid ett eventuellt 

underskott vid detta tillfälle justeras saldot från tävlingsverksamheten.  

 

 Göran meddelade att visiren för pandemin inte kommer att kosta något för klubben. 

Beslöts därför att ge den berörda personen ett gratis medlemskap i klubben för 

kommande verksamhetsår.   

  
§ 226 Städavtal 

 Städavtalet gäller för 2 gånger/månad. Beslöts att fortsätta med samma intervall och 

utökas om behov uppstår. 

 
§ 227 Ventilation mm 

Micke har tagit upp frågan om bättre ventilation med fastighetsägaren. Frågan kommer 

att tas upp med fastighetsskötaren. 

  

  

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 Samtidigt har Micke tagit upp frågan om byte av låssystem. Ingen aktuell förteckning 

över utdelade nycklar finns att hitta då ansvarige inte finns med oss längre. Istället för 

nycklar finns det många olika låssystem som kan användas. Besked om vilket 

låssystem som blir aktuellt kommer senare.    

  

 

§ 228 Nytt från Svenska Bridgeförbundet samt JHBF     

 Mia Breding som är suppleant i Svenska Bridgeförbundets styrelse samt ordförande i 

distriktsstyrelsen kommer att informera från aktuella möten.  

  

 Mia kunde inte närvara vid dagens möte varför punkten utgick.   

 

§ 229 Spelprogram för säsongen 2022/2023     

  Fastställdes spelprogram för kommande verksamhetsår enligt följande: 

  

 Söndagar 

• Speltillfällen:  Söndagar kl 18.00 med start 221002 

• Fika Enbart kaffe och skorpor, övrigt tar respektive med sig 

• Barometer Nej, vanlig partävling med lagda brickor 

• Spelavgift 60 kronor/spelare 

• Ansvarig Göran Kullberg  

• Övrigt Eventuellt också kursverksamhet om intresse finns 

 

 Måndagar Oscars 

• Speltillfällen:  Måndagar kl 11.00 med start 220905 

• Fika Enbart kaffe och skorpor, övrigt tar respektive med sig 

• Jourspelare Finns ej, spelare som blir utan får 50 kr som tröst 

• Barometer Nej, vanlig partävling med lagda brickor 

• Spelavgift 60 kronor/spelare 

• Priser Kontantpriser utifrån insamlade rallypoäng 

• Ansvarig Göran Kullberg med assistans av Kenneth Fredriksson 

 

Onsdagar 

• Speltillfällen:  Onsdagar kl 18.30 med start 220901 

• Fika Enbart kaffe och skorpor, övrigt tar respektive med sig 

• Jourspelare Finns ej, spelare som blir utan får 50 kr som tröst 

• Barometer Ja 

• Spelavgift 60 kronor/spelare 

• Priser Kontantpriser utifrån insamlade rallypoäng 

• Ansvarig Mia, Göran, Bo J och, Kenneth enl rullande schema 

 

Torsdagar Liga div 1 

• Speltillfällen:  Torsdagar kl 18.30 med start 220908 som riktmärke 

 Lagen kan komma överens om andra speldagar 

• Upplägg Silverpoäng, valfritt i spellokal eller på BBO 

• Fika Enbart kaffe och skorpor som lagen fixar själva, tänk på  

 att någon har tillgång till nyckel 

• Spelavgift 60 kronor/spelare 

• Priser Kontantpriser  

• Ansvarig Kenneth Fredriksson 

  

 

 

 



Torsdagar Liga div 2 

• Speltillfällen:  Torsdagar kl 18.30 med start 220929 

• Fika Enbart kaffe och skorpor, övrigt tar respektive med sig 

• Spelavgift 50 kronor/spelare 

• Priser Trisslotter 

• Ansvarig Carina Sollander 

 

 

§ 230 Allsvenskan div 3     

 Storsjöbygden har ytterligare ett lag i div 3 denna säsong, totalt 4 lag förutom ett lag i 

elitserien. Detta gör att det är ont om reservspelare. En lista är upprättad med de 

spelare som var närmast ordinarie i förra årets upplaga. Därutöver finns en lista på 

spelare som man kan kontakta om det uppstår problem. Listan är satt enligt aktuellt 

handikapp. Dessa spelare har dock inte gett några klartecken för att hoppa in. Listan 

bifogas protokollet.   

  

 Det finns ingen begränsning över antalet spelare ett lag använder men samtliga måste 

tillhöra Storsjöbygdens BK och betalat medlemsavgiften för 2022. Spelare får flytta 

mellan respektive lag vilket innebär att om en spelare deltagit i Lag X kan hen nästa 

omgång spela i Lag Y.        

            
§ 231 Kursverksamheten till hösten 

Det finns ett stort behov att köra igång kursverksamhet för att öka antalet spelare. 

Eftersom både Bo J och Mia inte kunde närvara så skjuts den frågan fram till 

kommande möte. 

 
§ 232 Datum för kommande Årsmöte 

 Beslöts att fastställa datum för Storsjöbygdens BKs årsmöte till onsdag 28/9 med  

start kl 17.30. 

 
§ 233 Nästa möte 

Beslöts att fastställa nästa möte till 7/9 kl 17.30 i spellokalen.  

 
§ 234 Övriga frågor 

   Inga övriga frågor fanns  

 
§ 235 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 


