
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll från sammanträde 2022-09-07 

Plats:  Bridgelokalen, Skiftesvägen 3, Östersund  
 

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande 

Bo Sundell 

 Göran Kullberg 

Kenneth Fredriksson 

 Mikael Johansson 

 

 

§ 236 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet 

 
§ 237 Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte 220810 godkändes.  

 
§ 238 Ekonomi lägesrapport  

 Bosse S och Mikael redovisade ekonomin för tävlingsverksamheten och alliansens 

kostnader. Alliansen har en summa som täcker kostanden för nästa kvartal. Troligen 

kan hyran bli något högre för kommande år då elpriset beräknas öka kraftigt.  

 Tävlingsverksamheten har ett saldo på ca 125´ kr inklusive ruterkontot. Årsavslutet 

beräknas landa på ett underskott med ca 15 000 kr.  

 
§ 239 Nycklar och lås / Ventilation 

 Mikael informerade om att fastighetsägaren inte går med på att byta ut nuvarande lås 

mot ett system med kod eller blipp. Istället kommer ett nytt lås att installeras till våra 

lokaler. Efter genomgång av vilka som är i behov av nycklar beslöts att beställa 12 

stycken varav någon reserv. Beslöts att utse Kenneth som nyckelansvarig. 

  

 När det gäller ventilationen har Mikael inte fått något nytt besked från fastighets-

skötaren. Frågan fortsätter att vara aktuell för bevakning. 

 
§ 240 Nytt från Svenska Bridgeförbundet samt JHBF 

 Mia var förhindrad att närvara varför punkten återkommer nästa möte. 

 
§ 241 MiniBridge Cup 

Svenska Bridgeförbundet startar upp en MiniBridge Cup för att fånga upp nya spelare 

och de som inte kommit igång efter kursverksamhet. Spelet består av lagtävling där en 

mentor har 3 intresserade personer som inte behöver några förkunskaper.  
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 Beslöts att varje styrelsemedlem försöker få till ett lag av spelare. Om någon av de nya 

spelarna har tävlat tidigare finns ett tak på max 50 bronspoäng vid anmälningstillfället.   

  Anmälan görs till Svbf senast 16 oktober. Se bilagan eller Svbf:s hemsida för mera 

information. Tävlingarna går också att genomföra Online.    

  

 Kenneth har beställt informationsmaterial till deltagarna samt kurslitteratur för de som 

håller i utbildningen.  

  
§ 242 Spelprogram för säsongen 2022/2023 

Kenneth presenterade spelprogrammet för kommande säsong utifrån de riktlinjer som 

togs vid senaste mötet.     

 
§ 243 Kursverksamhet     

 Mia och Bosse J som har bäst information om vad som är på gång inom kurs-

verksamheten var förhindrade att deltaga i kvällens möte. Enligt uppgift kommer 

MiniBridge att genomföras med deltagare från SPF och PRO till hösten. 

 Göran Kullberg hoppas på att den tidigare planerade utbildningen i Lit genom 

vuxenskolan kommer att starta upp, i så fall med Göran som kursledare.  

 
§ 244 Årsmötet     

 Vid föregående möte § 232 beslöts att kommande årsmöte skulle hållas i slutet av 

september. Pga vissa omständigheter beslöts att flytta fram årsmötet en vecka till 

onsdag 5 oktober med start kl 17.30. Styrelsen samlas 16.45 för genomgång av 

föredragningslista och årsmöteshandlingar.  

  

 

§ 245 Nästa möte     

 Beslöts att nästa möte blir i samband med årsmötet 5 oktober kl 16.45 enligt 

ovanstående punkt. 

    
§ 246 Övriga frågor 

   Inga övriga frågor fanns  

 
§ 247 Avslutning 

Ordförande förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson  Gunnar Elmroth 

sekreterare   ordförande 


