
       Åkersberga BridgeSällskap        

        

Protokoll från Styrelsemöte i ÅBS 2020-09-14 

       

Plats: Österskärsvägen 16A, Åkersberga, Klas Holms residens. Tid: 13.00– 14.30 

  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. 

2. Provomgången torsdag 17/9 i Le Mats stod på agendan. 

3. Visir, handsprit och handskar hade införskaffats. 

4. Sven M och Klas H hade enligt ök i föregående protokoll punkt 4 d kontaktat 

medlemmarna i ÅBS för att efterhöra intresset för ev spel. Intresset var stort och 

över 30 st visade sig vara angelägna. Maxantalet deltagare är satt till 32 st och 

delar av styrelsen erbjöd sig därför att ställa sina platser till förfogande om så 

krävs. 

5. Spelet 17/9 sker i form av Barometer (max 8 bord).  Lena ansvarar och hämtar 

idag (14/9) brickor och dator på vår lokal i Folkets Hus med hjälp av Yngve F. 

6. Styrelsen beslöt att denna första prov-spelomgång skulle ÅBS stå för fiolerna, dvs 

fritt spel och förplägnad för deltagarna. 

7. Spelbord, brickor, protokoll och underlägg hämtas av Yngve F, Hans Öhrling och 

Sten F onsdag 16/9 för vidare transport till Le Mats lokaler. 

8. Klas H, Lena och Yngve F tar även med sig de fristående budlådor de har hemma 

till Le Mat. 



9. För att få skjuts för de spelare som inte själva kan ta sig till Le Mat i Åkers-Runö 

bestämdes Kyrkligt Centrum kl 11.30 speldagen som samlingspunkt. Sven M och 

Roger Jäderberg möter då upp och erbjuder skjuts. 

10. Inför spelet den 17/9 i Le Mats lokaler informerar Sven M och Klas H samtliga 

spelare om de förutsättningar och bestämmelser som gäller. 

11. Klas H informerade om sina kontakter med CityCom angående den s.k. 

Schacklokalen i Åkersberga Centrum. Avvaktar svar. Vidare diskuterades 

lokalfrågan, bl.a. Hemvärnsgården bakom ishallen. Yngve F skulle kolla upp. 

12. Lena och Jan H kom överens att träffas kl 10.00 den 17/9 för att åka till Le Mats 

lokaler för att förbereda spelets datatekniska del. WiFi, placering etc. 

13. Nästa styrelsemöte enligt särskild kallelse.  

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

  

 Åkersberga 2020-09-14  

  

Karl Kedland      

( Vid protokollet)  


