
       Åkersberga BridgeSällskap      

      

Protokoll från Styrelsemöte i ÅBS 2020-03-10
     
Plats: Folkets Hus Åkersberga, Väntjänsten. Tid: 11.30 - 12.15

  Deltagare:      

• Sven Mellkvist (Ordförande) Sven M      

• Karl Kedland (Sekreterare) KK  

• Jan Holm (Kassör)   Jan H

• Yngve Frölander  (Ansvarig Måndag) Yngve F

• Klas Holm (Ansvarig Tisdag) Klas 

• Lena Bjon-Aaltonen (Klubbadministratör) Lena

• Inga Nyberg (Tävlingsledare) Inga N

• Solveig Hero (Festkommittén) Solveig H

1. Ordföranden Sven M hälsade deltagarna välkomna.
2. Årsmötesprotokollet från 25 februari 2020 gick igenom och följande punkter (#) 

diskuterades: 
#14 Motionen från Sven Alenius rörande särskild premiering vid flitigt 

speldeltagande. Styrelsen beslöt enhälligt att avslå motionen då nuvarande 
poängjaktsystem fungerar utmärkt, alltså mer som ett lotteri och ej som en tävling
med priser som då även skulle bli föremål för Skatteverkets skarpa öga;  

#15 Övriga frågor: Utbildning. Sture B har ännu ej hunnit återkomma i S:t Erik-
ärendet; Sven M har haft flyktig kontakt med Kanalen och återkommer i ärendet; 
Styrelsen diskuterade vidare utbildning och beslöt att ge Klas H i uppdrag att hålla 
i korta utbildningar (5-15 min) i samband med tisdagstävlingarna. Det kan gälla 
allmänna bridgeregler, budgivning, hantering av dosan etc..

3. Frågan om Deklarationskort togs upp av Inga N. Skyldighet att ha sådana 
påmindes om. Styrelsen gav Jan H i uppdrag att införskaffa dylika för utdelning till 
ÅBS’s medlemmar. En kort introduktionskurs hur dessa sedan fylls i kan lämpligen 
ges vid ovan nämnda tisdagsutbildning.



4. Sture B har i en skrivelse 7 mars 2020 tillskrivit styrelsen - i egenskap av 
festkommitténs ordförande - och föreslagit en speciell avslutningsfest för våren 
2020. Styrelsen avslog förslaget och menar att Cinderellaresan får anses som 
våravslutning. Sedvanliga avslutningsfestligheter sker som vanligt i december 
varje år. Stures förslag att kallelse till styrelsemöten bör skickas ut 14 dagar före 
mötet avslogs. Det kommer även i fortsättningen ges muntligen av ordföranden. 
Däremot beslutades att någon representant från Festkommittén alltid skulle kallas
till styrelsemötena.

5. Påskbarometern bestämdes till tisdag 7 april 2020. Det betyder att den tidigare 
aviserade Barometern den 24/3 flyttas till 7/4. (24/3 blir vanlig partävling.)  I 
samband med Påskbarometern blir det rondpriser i form av ägg. 24 st 6-pack ägg 
inhandlas. Dessutom kommer priser till de tre främsta paren i form av vin utdelas. 
4 vita och 6 röda flaskor inhandlas. Även någon form av påskgodis kommer att 
finnas tillgängligt såväl tisdag 7/4 som torsdag 9/4. Festkommittén gm Solveig H  
ansvarar för det hela. Jan H betalar.

6. Klas H meddelade att allt är klart inför Cinderellaresan. Han väntar på fakturan 
och några detaljer vad gäller tiden för bussavgång etc. Klas H betonade även 
vikten att ha med giltig legitimation på resan. Vidare tyckte styrelsen att 
Poängjaktslottdragningen ombord skulle ske enligt förra årets mönster. Mer 
detaljer inför resan tas vid nästa styrelsemöte.

7. Vår käre medlem Karin Gelhaus har meddelat att hon inte längre orkar deltaga i 
ÅBS’s tävlingar . Styrelsen beslöt uppvakta henne med en blomma. Jan H och 
Solveig H ordnar detta vid lämpligt tillfälle.

8. Nästa styrelsemöte 7 april 2020 kl 11.00 i Väntjänstens lokal.

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

 Åkersberga 2020-03-10

Karl Kedland    

( Vid protokollet)


