
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll fört vid möte 2022-11-02 
 

Närvarande: Mikael Johansson, ordf 

Bo Jonsson 

Carina Sollander 

Göran Kullberg 

Kenneth Fredriksson 

Mia Breding 

 

§ 252 Mötets öppnande 

Mikael öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  

 

§ 253 Föregående protokoll 

Godkändes protokoll från 220907 samt konstituerande protokoll från 221005. 

 

§ 254 Fastställande av konstituerande möte 

Styrelsen beslöt att fastställa förslaget från 221005 på konstituerande av styrelsen för 

Storsjöbygdens BK verksamhetsåret 2022-2023.  

Ordförande  Mikael Johansson, vald på årsmötet 

Kassör  Bo Sundell 

Sekreterare  Kenneth Fredriksson 

Ungdomsledare Bo Sundell 

Utbildningsledare Bo Jonsson 

Ledamot  Andreas Hörnfeldt 

Ledamot  Carina Sollander 

Ledamot  Göran Kullberg 

Ledamot  Mia Breding 

Ledamot  Pernilla Näs  

 

§ 255 Ekonomi lägesrapport 

Bo Sundell var förhindrad att närvara varför Mikael presenterade budgeten för verksamhets-

året 2022-2023. Budgetförslaget tas upp på nytt när kassören finns med. 

Till nästa möte kommer ett budgetförslag för Alliansens konto att presenteras som främst 

omfattar ekonomi för lokalkostnader, förbrukningsmaterial och övriga kringkostnader. 

 

§ 256 Punkter från årsmötet 

 

Budget för verksamhetsåret 2022/2023 

Se paragraf 255 ovan 

 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

Fördelning av arvode 2022-2023 

Beslöts att inte göra några förändringar av fördelningen från föregående år. Totalt har 10 000 

kr avsatts till styrelsearvoden samt därutöver 50 kr/styrelsemedlem som är närvarande vid 

mötet. 

• Ordförande  1 000 kr 

• Sekreterare  3 500 kr 

• Kassör  4 000 kr 

• Revisorer     500 kr totalt 

• Återstår  1 000 kr  

som fördelas senare vid ex. vis ungdomsverksamhet / kursverksamhet 

 

Planering av festarrangemang 

Vid årsmötet beslöts enligt förslag att arrangera festligheter i samband med en tävling under 

kommande höst. Beslöts att fastställa datumet till 30 november med start kl 18.00. Till 

festkommitté utsågs Mikael, Carina och Kenneth 

 

§ 257 Nytt från Svenska Bridgeförbundet samt JHBF 

Mia informerade om att hon deltar i distriktsträffen i Örebro kommande helg och då kommer 

att rapportera från träffen. 

 

§ 258 Handikapptävlingar på Måndags Oscars 

Förslag har kommit från spelare på måndagsbridgen att införa handikapptävlingar. Beslöts att 

i likhet med onsdagsbridgen införa handikappberäkning på sista måndagen i varje månad. 

 

§ 259  Kursverksamhet 

Bo Jonsson informerade om att han har 14 kursdeltagare från pensionärsorganisationer. 

Kursen genomförs av JHBF. Göran Kullberg meddelade att hans planerade kurs i Lit inte 

kommer igång i höst, oklart om det blir aktuellt. 

För att öka antalet bridgespelare på klubben är det nödvändigt att starta upp en kurs så fort 

som möjligt. Minibridge är ett mycket bra upplägg av kurs som skapar ett större intresse där 

spelarna inte får så mycket teori i början. Kurstiden kan bli längre med det upplägget och 

sommaruppehållet är inte positivt. Beslut om eventuell start bör tas vid nästa möte. 

 

§ 260 Ventilation 

Mikael som har kontakten med fastighetsägaren har blivit lovad att bli kontaktad i frågan. 

Ingen kontakt har dock kommit beträffande ventilationen. Mikael kommer på nytt att höra 

med fastighetsägaren men som har ansvaret för att själv ta kontakten. 

 

§ 261 Övriga frågor 

Allsvenskan är nu avslutad för alla divisioner förutom div 4 som distriktet har hand om. 

Svenska Bridgeförbundet ersätter via ruterkontot viss del av resekostnaden för spelare som 

haft utlägg för bilresor eller andra färdmedel. 

Utbetalningen har varit 18,50/mil vilket inte Bridgeförbundet täcker fullt ut. Därav blir det en 

viss kostnad för respektive klubb. Beslöts att ta upp frågan med kassören Bo Sundell om 

ersättningen vid kommande möte. 

 

 

 



     

§ 262 Nästa möte 

Beslöts att fastställa nästa möte till 23 november kl 17.30. 

 

§ 263 Avslutning 

Ordföranden avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mikael Johansson 

sekreterare    ordförande 


