
       Åkersberga BridgeSällskap        

        

Protokoll från Styrelsemöte i ÅBS 2022-04-28 
       

Plats: Vita Huset, Ekbacken, kl 16.00 – 16.30 

Deltagare: ¤ Sven Mellkvist (Ordförande) Sven M ,  ¤ Jan Holm (Kassör) Jan H , ¤ Karl Kedland (Sekr) Karl K,                                     

¤ Yngve Frölander (Ansv Torsdag) Yngve F, ¤ Hans Öhrling (Vice Tävlingsledare) Hans Ö 

1. Ordföranden Sven M hälsade deltagarna välkomna. 

2. Årsmötesprotokollet för 2021 års verksamhet daterat 2022-03-17 gicks igenom och vad gäller 

punkt 15. Övriga frågor konstaterades att försäkringsfrågan betr. lösöret (främst Bridgemate-

utrustningen) fortfarande är olöst. Jan H lovade kontakta försäkringsbolaget If och Sven M  

sekreteraren Sonja i Hembygdsföreningen för att se hur vi löser försäkringsfrågan. Beträffande 

vem som skulle anmäla att Claes Hero skulle anmälas som ny ÅBS-systemansvarig till 

Bridgeförbundet var oklar. Styrelsen ger Lena B-A och/eller Claes Hero i uppdrag att göra detta. 

Fastställdes att det inte blir något spel i Vita Huset torsdagarna 2/6, 16/6, 23/6 och 18/8 

eftersom lokalen då är uthyrd. Sven M lovade efterhöra om intresse finns hos 

klubbmedlemmarna att spela nämnda torsdagar på annan plats, t.ex. i Bergshamra.  

Därefter lades Årsmötesprotokollet till handlingarna. 

3. Yngve F meddelade att läget är helt under kontroll vad gäller Vårfestavslutningen 12 maj. 

4. Jan H informerade om klubbens ekonomi. I kassan finns 65.390:- efter att närmast förestående 

utgifter i form av  lokalhyra (3.000:-) och priser etc (8.000:- ) den 12/5 har dragits av. 

5. Poängjakten diskuterades. Innevarande Poängjakt avslutas i och med dagens (28/4) spel. Jan H 

åtog sig uppdraget att göra uträkning med lotter etc enligt de regler som nu gäller. Ingen 

Poängjakt över sommaren. Huruvida nästa Poängjakt (med start i höst) kommer att föras och 

värderas på samma sätt som hittills diskuterades. Kanske endast deltagande skulle premieras 

och inte olika poäng beroende på placering vid varje enskild tävling? Frågan kunde inte lösas nu, 

utan styrelsen önskade klura på frågan över sommaren. 

6. Claes Hero hade för Sven M presenterat ett första preliminärt Spelschema för perioden 2/6  

t.o.m. 27/10.  Kommer senare att kompletteras med uppgifter om vilka datum de olika 

spelformerna (barometer, handicap etc) skall spelas. Över sommaren blir det dock endast vanlig 

partävling vid varje speltillfälle. Då den Individuella tävlingen 21/4 var mycket uppskattad 

föreslog styrelsen att tisdag 27/9 preliminärt skulle reserveras för en ny Individuell 

tävling                                                                                                                                                

7. Nästa styrelsemöte enligt särskild kallelse.  

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

 Åkersberga 2022-04-28 

Karl Kedland  (vid protokollet) 


