
       Åkersberga BridgeSällskap       
       

Protokoll från Styrelsemöte i ÅBS 2022-02-24
      
Plats: Vita Huset, Ekbacken, kl 15.45 – 16.30

  Deltagare:       

• Sven Mellkvist (Ordförande) Sven M   

• Jan Holm (Kassör) Jan H    

• Karl Kedland (Sekreterare) Karl K

• Hans Öhrling (Vice Tävlingsledare) Hans Ö

• Yngve Frölander (Ansvarig Torsdag) Yngve F

• Klas Holm (Ansvarig Tisdag) Klas H

1. Ordföranden Sven M hälsade deltagarna välkomna.

2. Årsmötet för 2021 års verksamhet bestämdes till torsdagen den 17 mars 2022.

3. Verksamhetsberättelse och Kallelse till Årsmötet ordnar Karl K.

4. Jan H meddelade att den Ekonomiska Årsredovisningen 2021 och Revisionsberättelsen redan är
klar för att redovisas på Årsmötet.

5. Styrelsen menade att Claes Hero borde inväljas som ordinarie medlem i ÅBS´s styrelse, eftersom
han  fr.o.m. 2022 övertagit ansvaret för Brickläggning och därmed Kortläggningsmaskinen från 
Lena B-A.

6. Att klubbens båtresa till Åland våren 2022 ställs in bestämdes av en enhällig styrelse.

7. Styrelsen fattade beslut att båtresan ersätts av en Vårfest torsdagen den 12 maj 2022. Yngve F 
och Festkommittén håller i det hela. Bestämdes övergripande att spelstart blir kl 11.00, därefter 
paus ca 13.00 med ”festligheter” med mat & dryck, prisutdelningar etc. Därefter fortsatt spel. 
Som ”mat” föreslogs en Räkmacka från Favoriten. Dryck inhandlas av Yngve F. Kostnad för varje 
spelare blir fem (5) kupongklipp à 20:-, dvs 100:-. Gäller såväl spel som förplägnad och dryck. 
Sven M tar kontakt med Hembygdsföreningen för förlängd hyrestid torsdag 12/5.

8. Frågan om Individuell Tävling diskuterades. Styrelsen tog beslut att en sådan skall spelas 
torsdagen den 21 april 2022. Modern Standard kommer att gälla som spelsystem.

9. Klubbmästerskap 2022 kommer att ske under hösten. Styrelsen återkommer när och under 
vilken form det skall ske.  

Forts.              

10. Spel under sommaren diskuterades. Bestämdes att spel kommer att ske såväl tisdagar som 
torsdagar fram till midsommar, d.v.s. t.o.m. torsdag 23 juni. Därefter ordinarie spel endast på 



torsdagar över sommaren. 30 augusti återkommer ordinarie tisdagsspel. Styrelsen planerar även
för eventuella utflykter under sommaren för spel på annan ort,  i Bergshamra, typ.                   
Sven M tar kontakt med Hembygdsföreningen för förlängd hyrestid.  

11. Skärtorsdag 14 april planerar vi för spel om erforderligt intresse finns. Den 7/4 och 12/4 
kommer de då spelande att tillfrågas. Minst 4 bord (16 st) måste det bli.

12. Sven M påminde om att vi enligt kontraktet med Hembygdsföreningen även skall städa av 
(dammsuga, typ) lokalen vid behov, inte bara tömma papperskorgar och diska efter oss etc.

13. Nästa styrelsemöte enligt särskild kallelse. 

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

 Åkersberga 2022-02-24

Karl Kedland (vid protokollet)


