
 

 
 

                                                                             
 

 

 

Protokoll fört vid möte 2022-11-23 
 

Närvarande: Mikael Johansson, ordf 

Bo Jonsson 

Bo Sundell 

Carina Sollander 

Göran Kullberg 

Kenneth Fredriksson 

Mia Breding 

 

§ 264 Mötets öppnande 

Mikael öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  

 

§ 265 Föregående protokoll 

Godkändes protokoll från konstituerande möte 221102. 

 

§ 266 Ekonomi lägesrapport 

Bo Sundell och Mikael Johansson redogjorde för förändringar i ekonomin. För tävlings-

verksamheten är behållningen för närvarande 134 00 kr. Då är inte kostnaderna för 

allsvenskan borträknat vilket är ett betydande belopp för 5 deltagande lag. Alliansen 

behållning är 24 000 kr där kvartalshyran uppgår f.n. till 28 000 kr, då tillkommer kostnader 

för kaffe med tillbehör samt förbrukningsmaterial och övriga kringkostnader. Eventuellt 

underskott justeras via saldot för tävlingsverksamheten.  

 

§ 267 Budget för verksamhetsåret 2022-2023 

Efter en mindre korrigering fastställdes budgeten för verksamhetsåret 2022-2023. Budgeten är 

lagd för att balansera. 

 

§ 268 Reseersättning vid spel i allsvenskan 

Beslöts att fastställa reseersättning med 18,50/mil/bil vid resorna för allsvenskt spel under 

hösten 2022. Samåkning för lagen förutsetts. Reseersättning utbetalas av Svenska 

Bridgeförbundet men täcker inte hela kostnaden. Merkostnaden får klubben stå för. 

 

§ 269 Spelavgifter partävlingar/lagtävlingar from 2023 

Med dagens prisutveckling kommer kostnaderna att öka under kommande år. Hur stor ökning 

av hyreskostnaden är inte ännu inte känd. Samtidigt är det kraftiga höjningar av kaffe, smör 

och övriga fikamaterial. 

Inför det nya verksamhetsåret sänkte klubben spelavgifterna på de flesta tävlingarna med  

10 kr. Pga ökade kostnader beslöts att spelavgifterna på samtliga tävlingar höjs med 10 kr. 

Det innebär följande spelavgifter from 2023-01-01; 

 

 

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

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



Partävlingar:   

Söndagsbridgen 70 kr,  

Måndags-Oskars 70 kr  

Onsdagsbridgen 70 kr  

för juniorer är spelavgiften 50 kr 

 

Lagtävlingar:  

Ligan div 1 70 kr/spelare from omgång 10, för juniorer 50 kr   

Ligan div 2 60 kr/spelare from omg 4.  

 

§ 270 Nytt från Svenska Bridgeförbundet samt JHBF 

Mia rapporterade från distriktsträffen som hölls i Örebro förra helgen. Ett möte som 

upplevdes mycket positivt med många bra idéer och konstruktiva förslag på hur vi bland 

annat ökar medlemsantalet. Dom flesta klubbarna har haft ett rejält tapp av spelare efter 

pandemin.  

• Pratbridge innebär att spelarna får under spelets gång diskutera hur man lämpligast 

bjuder/spelar om man är osäker. Det underlättar vid nybörjarkurser och upplevs 

troligen positivt av deltagarna. 

 

• Föranmälan har införts på många klubbar även på vanliga bronstävlingar. En fördel 

för den som saknar partner, kan då se vilka som är anmälda. En bra idé framkom 

också att förbundet lägger upp en fiktiv medlem ”Söker Partner” som man kan 

registrera sig med. Förbundet undersöker möjligheten och återkommer. 

 

• Allsvenskan div 4 har problem att samla lag i distrikten. Troligen känner många 

spelare av att Allsvenskan låter som det är enbart för rutinerade spelare. Förbundet 

undersöker om det är möjligt att ändra namnet till bara 4:an som inte låter lika 

ambitiöst. 

 

• En strategiplan tog form under Riksstämmohelgen 2021 och som skall gälla för 2022 

och framåt. Mera information om innehåll finns på förbundets hemsida. Förbundet 

kommer att hålla möten med distrikten utifrån strategiplanen och distrikten förväntas 

sedan samla sina klubbars ordföranden för att arbeta vidare på klubbnivå.    

 

En logga med ”Bridge en tankesport för alla” har tagits fram av förbundet som 

lanseras utifrån strategiplanen. Den kan lämpligtvis användas vid olika varianter av 

skrivelser.  

   
 

• Skolorna är en viktig del i arbetet med nyrekrytering. MiniBridge bör vara en bra 

introduktion för att snabbt skapa intresse utan alltför mycket teori. 

 

• Svenska Cupen kommer eventuellt att göras om. Lagen är garanterad två matcher men 

många får sedan problem efter någon match ytterligare då motståndet blir hårdare. Ett 

förslag finns att ett antal av dom bästa lagen blir direktkvalificerade och lottas in 

senare i tävlingen. 

 



• Ett journummer upprättas till förbundet som man kan ringa om problem uppstår med 

rutersystemet på datorn vid tävlingar. 

 

§ 271 Planering av festarrangemang 

Festarrangemanget med bridgetävling 30 november har blivit stor succé med ca 20 par 

anmälda. Carina informerade om matbeställningen. Priset för mat och spelavgift fastställdes 

till 185 kr vilket är självkostnadspris. En välkomstdrink bjuder klubben på. Tävlingen spelas 

med handikappberäkning som barometer över 21 brickor med 7 omgångar av varje. Priser 

utdelas till bäst placerade samt några via utlottning.   

 

§ 272  Kursverksamhet 

Förutom MiniBridge finns ingen kursverksamhet planerad för närvarade. Beslöts att för 

närvarande avvakta till hösten och då starta upp med nybörjarkurs och eventuellt 

fortsättningskurs. 

 

§ 273 Ventilation 

Mikael har fått kontakt med fastighetsskötaren och diskuterat hur man får ventilationen att bli 

bättre i spellokalen. Ett tänkbart förslag skulle vara att köra en forcerad ventilation under tiden 

som spellokalen används.  

 

§ 274 Trettondagsträffen 

Den traditionella Trettondagsträffen spelas som vanligt 6 januari med silverpoäng och 

jämtrally. Beslöts att fastställa spelavgiften till 240 kr och att priser delas ut till bäst placerade 

samt några utlottade priser bland övriga. Kenneth ordnar med frukt och fika samt utlottade 

priser. 

Eftersom trettondagen den här gången infaller på en fredag skulle det kanske vara läge att 

inbjuda till After Bridge med kex och ost. Skulle det locka flera deltagare till tävlingen då det 

varit svårt att få till minst 15 par på silvertävlingarna i länet.   

 

§ 275 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 276 Nästa möte 

Beslöts att fastställa nästa möte till 21 december kl 17.30. 

 

§ 277 Avslutning 

Ordföranden avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mikael Johansson 

sekreterare    ordförande 


