
       Åkersberga BridgeSällskap        

        

Protokoll från Styrelsemöte i ÅBS 2022-09-01 
       

Plats: Vita Huset, Ekbacken, kl 15.30 - 16.15 

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,  ¤ Klas Holm 

(Ansv.Tisdag) KH 

1. Ordföranden Sven M hälsade deltagarna välkomna. 

2. Spelschemat hösten 2022 diskuterades. Följande beslut togs beträffande de olika 

tävlingsformerna - förutom de ordinarie partävlingarna: a) Handikapp spelas 1 gång i månaden 

på följande tisdagar: 6/9, 4/10, 1/11 och 6/12. ; b) Individuell tävling spelas tisdag 18/10. (Obs! 

Föranmälan krävs, senast 11/10); c) Barometer spelas torsdag 6/10 samt tisdag 22/11, (Obs! 

Förhöjd startavgift 60:- då priser kommer att utdelas vid dessa Barometerspel.) ; d) Simultan 

spelas en tisdag och en torsdag under hösten. Claes H bestämmer vilka. 

3. Konstaterades att kommande speldagar efter den 30/8 saknas på vår hemsida. Claes H 

korrigerar och  lägger in med uppgifter om de olika tävlingsformerna enligt punkt 2 ovan. 

4. Poängjakten diskuterades. Då den tidigare poängberäkningen, som så utomordentligt skötts av 

vår Lena B-J, visat sig mycket arbets- och tidskrävande söker styrelsen en annan lösning. Dels 

skall nu Sven M kontakta Bergshamra Bridgeklubb som hade en typ av datoriserad lösning. Även 

Yngve F skulle kontakta sin granne som hade ytterligare en lösning. När dessa presenteras för 

styrelsen vid närmsta tillfälle, kommer styrelsen ta beslut i frågan om Poängberäkningen. 

5. Styrelsen konstaterade att någon bridgeresa till Åland med Cinderella ej kommer att ske denna 

höst! Planeras dock till våren 2023. Klas H håller i trådarna. 

6. Spelmaterialet diskuterades. Konstaterades att inga kompletteringar behövs f.n. 

7. ÅBS’s Interna Spelmatrikel hålls uppdaterad och sköts av Klas H. Klas lovade ta med ett antal vid 

nästa speltillfälle för intresserade. (Matrikeln på vår hemsida sköts och administreras av Svenska 

Bridgeförbundet. Rensningar och korrigeringar begärs hos förbundet-) 

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

 

 Åkersberga 2022-09-01 

Karl Kedland   

(vid protokollet) 


