
       Åkersberga BridgeSällskap       
       

Protokoll från Styrelsemöte i ÅBS 2022-09-29
      
Plats: Vita Huset, Ekbacken, kl 15.15 - 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) Klas H

1. Ordföranden Sven M hälsade deltagarna välkomna.

2. Poängjakten diskuterades åter, med hänvisning till föregående protokoll. Sven M och Yngve F 
har haft möte med sina respektive kontakter, men kunde ännu ej presentera någon definitiv 
lösning. Styrelsen beslöt därför följande för höstsäsongen 2022: Jan H och Yngve F åtog sig att 
räkna ut Poängjakten enligt tidigare mall, dvs 5 p för vinst, 3 p för 2:a plats , 2 p för 3:e plats och 
1 p för övriga deltagande vid varje speltillfälle. Sven M inhandlar en lottring med 200 lotter 
numrerade 1-200. Sedan får varje medlem ta antal lotter i proportion till inspelade poäng. Åtta 
priser kommer att utdelas vid den planerade jul/lucia-festen tisdag 6/12. Alla priser i form av 
Spelkuponger! 1a pris 1.000:-, 2:a pris 600:- plus 6 priser à 400:-.

3. Nytt föreslaget datum för jul/luciafesten är tisdag 6 december. Sven M kollar med 
Hembygdsföreningen. 

4. Lena Aaltonens skrivelse 27/9 till styrelsen behandlades. Styrelsen tog till sig de kloka och 
informativa påpekanden betr. planering, framförhållning och publicering av de olika 
tävlingstyperna. Beslutades bl.a. att Skinktävlingen spelas 8/12, 14/12 och 15/12. 
Klubbmästerskapet KM 2022 hinns inte med utan spelas under våren 2023. Datumen (två 
deltävlingar) bestäms senare. Jan H kommer i fortsättningen att stå som kontaktperson i stället 
för Lena.  Jan H ändrar på hemsidan och kontaktar även Bridgeförbundet för korrigering. 
Ruterprogrammet kan f.n. skötas av Lena, Yngve, Jan, Sture och Claes. Ytterligare backup behövs
(speciellt sommartid). Krister Grufman kommer bl.a. att tillfrågas

5. Barometertävlingen torsdag 6 oktober kommer att ha priser i form av 2 vinflaskor var till 
placeringarna 1 och 2 samt ett lottat par. Vidare kommer småpriser att utdelas till vinnarparet 
efter varje spelad rond. Troligen blir det 8 ronder. Sven M ordnar rondpriserna.

6. För att planera arbetsfördelningen inför jul/luciafesten kommer särskild kallelse att i god tid 
meddelas berörda, dvs festkommittén och styrelsen . 

7. Anmälningslista till den individuella tävlingen 18/10 samt till jul/luciafesten fixar sekreteraren.

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

Vid protokollet,

 Åkersberga 2022-09-29

Karl Kedland 


