
       Åkersberga BridgeSällskap        

        

Protokoll från Styrelsemöte i ÅBS 2022-11-10 
       

Plats: Vita Huset, Ekbacken, kl 15.00 - 16.00 

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. Föregående protokoll 2022-09-29 gicks igenom och följande ändringar beträffade Poängjakten  

fastställdes: Det blir ingen lott-ring. I stället återgår vi till tidigare modell med namnlappar och 

tombola . Jan H är verkställande lotteriföreståndare. Förslaget från Yngve F om att ersätta de 

planerade kupongvinsterna till presentkort avslogs, men kan bli aktuellt nästa år! 

3. Anmälningsavgiften till Jul/Luciafesten 13/12 bestämdes till 100:- kr, d.v.s. 5 kupongklipp.  

Festkommittén har haft möte den 8/11 och då fördelat arbetsuppgifterna. Styrelsen bestämde 

enhälligt att Festkommittén ej behöver betala anmälningsavgiften den 13/12. 

4. Sven M har varit i kontakt med vår hyresvärd beträffande ÅBS’s speldagar första halvåret 2023. 

Styrelsen bestämde att startdatum för tisdagsspel blir 10 januari och avslutas den 20 juni med 

uppehåll under sommarmånaderna. Startdatum för hösten bestäms senare. Torsdagsspel blir 

som tidigare varje helgfri torsdag året runt. Första torsdagsspel 2023 blir 5 januari. 

5. Skinktävlingens datum ändras till 1/12, 6/12 och 8/12. Obs! Endast ett förstapris: 2 presentkort 

à 200:- till vinnande par. 

6. Klas H informerade om den planerade bridgeresan våren 2023. Styrelsen fattade beslut om att 

resan kommer att ske från Söndag till Måndag denna gång. Datum bestäms senare. 

7. Ruterprogrammet diskuterades. Bestämdes att vi måste ha ett schema med uppgift om 

dataansvarig vid varje speltillfälle på tisdagar och torsdagar. Yngve F åtog sig göra ett förslag till 

schema för 2023. (Dataansvariga är f.n .Claes H, Jan H, Krister G, Lena B-A, Sture B och Yngve F.) 

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

 

Vid protokollet, 

 Åkersberga 2022-11-10 

Karl Kedland   


