
       Åkersberga BridgeSällskap       

       

Protokoll från Styrelsemöte i ÅBS 2020-01-23 

      

Plats: Folkets Hus Åkersberga, Väntjänsten. Tid: 10.00 - 11.15 

  Deltagare:       

• Sven Mellkvist (Ordförande) Sven M       

• Karl Kedland (Sekreterare) KK   

• Jan Holm (Kassör)   Jan H 

• Lena Bjon-Aaltonen (Klubbadm,  + Ansv. Torsdagsgrp) Lena   

• Yngve Frölander  (Ansvarig Måndagsgrp) Yngve F 

• Klas Holm (Ansvarig Tisdagsgrp) Klas H 

• Hans Öhrling (Vice Tävlingsledare) Hans Ö  

 

1. Ordföranden Sven M hälsade deltagarna välkomna. 

2. Förra årets årsmötesprotokoll gicks igenom. Konstaterades under punkten 

”övriga frågor” att lokalfrågan nu definitivt är löst. Vi kommer ej att söka vidare.              

Sven M har varit i kontakt med ”Kanalen” som kommer att göra besök och 

reportage från någon tisdagstävling nu under de närmaste månaderna . Vi skall i 

samband med detta framföra önskemål att vi får infört ”Veckans ÅBS”, typ, dvs 

resultaten från klubbens tävlingar från såväl måndag, tisdag som torsdag varje 

vecka. Fortsatt kontakt har tagits och kommer att tas med de båda 

pensionärsföreningarna SPF och PRO för att berätta om vår verksamhet och 

förhoppningsfullt värva nya medlemmar till ÅBS. 

3. Årsmötesdag för verksamhetsåret 2019 bestämdes till tisdagen den 25 februari 

2020. Kallelse skrivs ut av KK och skall senast finnas tillgänglig i spellokalen 

måndag 27 januari 2020. 

4. Valberedningen (Hans Ö & Sture B) kan ta hänsyn till följande: Sittande styrelse 

(=de idag närvarande på mötet) har erbjudit sina tjänster även under 2020 med 

följande kända undantag; Lena är 2020 ej längre ansvarig för torsdagsgruppen, ej 

heller ledamot i festkommittén. Övriga ledamöter tillfrågas i vanlig ordning. 



5. Kontaktperson. Då någon medlem saknar partner, vare sig det gäller måndags-, 

tisdags- eller torsdags-spel skall i fortsättningen – för enkelhets skull - endast vara 

en person. Klas H åtog sig detta hedersuppdrag. Detta meddelas fr o m idag på 

hemsidan. Lena tackades för en förtjänstfull insats under de gångna åren. 

6. Nästa s.k. Soppbridge bestämdes till fredag 14 februari 2020. Yngve F fixar 

ärtsoppa, Sven M är behjälplig assistent vad gäller kringarrangemanget. KK skriver 

snarast inbjudan och anmälningslista. Samma priser som förra året, dvs 80:- 

(spelkuponger gäller) för spel och soppa, bröd & ost. Eventuell Punsch, Öl 

och/eller Vin tillkommer à 20:-. Anmälan senast torsdag 6 februari. 

7. Cinderella-resan 23-24 april 2020 är ”bokad och klar” meddelade Klas H. Dock 

ännu ej fullbokad. Påminnelser och information om resan bör göras vid varje 

speltillfälle. Oförändrade hyttpriser jmf med 2019. Anmälan senast 29 februari. 

8. Fyrmannatävlingarna på tisdagskvällarna (i Täby/Norrort) diskuterades. Krav har 

där framförts att ÅBS-spelarna måste ha Deklarationskort. För de som saknar 

detta har Jan H en modell han kan förse ÅBS- deltagarna med. Vidare har där 

klagats på att ÅBS inte ställer upp med förberedelserna inför kaffepausen. ÅBS har 

helt enkelt inte möjlighet att komma dit tidigare på kvällen för detta åtagande, 

vilket också meddelats Täby/Norrort. 

9. Bridgeförbundet. Lena får fortlöpande skrivelser, nålar mm därifrån och tycker 

inte det är hennes uppgift och ansvar att hålla kontakt med uppdateringar mm 

med förbundet. Lena menar att det är klubbens sekreterare som skall ha den 

uppgiften. Hon kommer därför överlämna och försöka introducera KK i detta  

tunga ämbete. 

10. Ruter-systemet. F.n. är det Lena, Yngve F, Jan H och Sture B som klarar av att 

sköta datorn och rapporteringen för ÅBS´s alla tävlingar. Om ej någon av dessa 

skulle deltaga vid ett speltillfälle kommer därför hederliga gamla Protokoll på 

papper att användas för senare inrapportering till förbundet. Viktigt i sådana fall 

är att varje deltagande spelares namn, par- och medlemsnummer anges tydligt! 

11. Bridgemaster-dosan. Jan H gavs i uppdrag att söka möjligheten att ändra 

tillträdeskoden till dosan för att undvika att obehöriga tar sig in. 

12. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 är färdig för revision meddelade Jan H 

och den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan i laga tid. 

13. Facit-bridge. Yngve F gav en kort introduktion i denna spelform, men lovade 

återkomma med ytterligare detaljer hur det hela fungerar. 

14. Nästa styrelsemöte efter särskild kallelse. 

15. Ordföranden Sven M tackade för visat intresse och avslutade mötet.   

 Åkersberga 2020-01-23 

Karl Kedland      ( Vid protokollet) 


