
       Åkersberga BridgeSällskap       

       

Protokoll från Styrelsemöte i ÅBS 2020-08-27 

      

Plats: Lerviksvägen 72, Åkersberga, Chateau Aaltonen. Tid: 14.00– 15.30 

  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 H  

• Lena Bjon-Aaltonen (Klubbadministratör) Lena 

 

1. Ordföranden Sven M hälsade deltagarna välkomna i behaglig utomhusmiljö. 

2. På dagordningen stod dels frågan om eventuellt bridgespel under hösten 2020 

med hänsyn till Corona/Covid 19-läget, samt dels information angående 

eventuellt byte av spellokal fr o m år 2021. 

3. Sven M redogjorde för en skrivelse från Svenska Bridgeförbundet angående de 

mycket strikta förhållningsregler och rekommendationer som gäller för fortsatt 

spel under Coronan. 

4. Styrelsen beslöt efter livliga diskussioner följande:   

 a) Målsättning att komma igång torsdag 17/9 eller torsdag 24/9¸ 

 b) Spel endast torsdagar hösten 2020.    

 c) Sven M tar snarast kontakt med Folket Hus för byte av lokal. 

 d) Får vi OK för byte av lokal kontaktar Sven M och Klas H samtliga medlemmar 

per telefon för att efterhöra intresset att spela under de nya Corona-

förutsättningarna, bl.a. skyldighet att bära visir, plasthandskar samt att använda 

handsprit. Dessutom bindande anmälan (till Sven M eller Klas H) vid varje 

speltillfälle samt att kafferasten utgår. Och allt spel sker i form av Barometer! 

5. Sven M svarar för inköp av visir, Klas H för inköp av handsprit och handskar. Lena 

lägger Barometrarna, Yngve F ser till att erforderligt antal fristående budlådor 

finns tillgängliga. 



6. Sven M, Klas H och Ynge F hade idag (27/8) besökt och inspekterat Le Mat BB’s 

lokaler vid Åkers Runö station för att undersöka möjligheterna av byta till en 

ljusare och väl luftkonditionerad lokal jämfört med vår nuvarande i Folkets Hus. Vi 

blev erbjudna 3 rum/lokaler på bv med goda spelmöjligheter. Dessutom fanns ett 

välutrustat kök. Le Mat BB utgår även ifrån att vi beställer deras utbud av kaffe 

och nybakat bröd vid varje speltillfälle. De ordnar även förtäringen vid jul-& 

avslutningsfester och liknande. Spelbord etc kan även förvaras där. Vi bör dock 

mäta upp lokalernas storlek för att se hur många bord som kan placeras i resp 

rum. Vi meddelade också att hyran per gång icke fick överstiga 525:- exkl 

förtäring. Le Mat BB återkommer med offert till Yngve F. 

7. Nästa styrelsemöte enligt särskild kallelse. 

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

 

 Åkersberga 2020-08-27 

 

Karl Kedland     

( Vid protokollet) 


