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Styrelsen har under året haft 2 protokollförda sammanträden, därutöver mail- och telefonkontakt. 
 
Antalet medlemmar 2020-12-31 var 238. En ökning från 2019-12-31 med 3 medlemmar. 
 
Det har varit ett annorlunda år eftersom ingen verksamhet kunnat arrangeras från 1:e april till 31:e 
december på grund av Coronapandemi som lamslagit hela världen. 
 
Eftersom vi inte haft spel tycks 88 medlemmar glömt att betala sin medlemsavgift. 
 
Förbundet, Länsförbundet och Klubbar behöver alla intäkter så styrelsen hoppas att Du letar reda på 
inbetalningskortet alternativt sätter in 370 kronor på BG 373-3482, anger ditt medlemsnummer, 
namn och din klubb.  
 
Tävlingsverksamhet: Måndagar: Partävling 22 brickor hcp/open. 
(Inställda från1/4) Tisdagar: Partävling 24 Brickor hcp/open. 
 Onsdagar: Partävling 22 brickor hcp/open. 
 Torsdagar: Barometer 24 brickor hcp/open. 
  Söndagar: Partävling 24 brickor hcp/open. 
 
Partnerservice måndagar, tisdagar och torsdagar. 
 
Övningsspel för mindre rutinerade 12 brickor på måndagar. 
 
Under våren genomfördes 3 av 6 ronder Lagspel Jönköpingsligan med 4 lag i en division.  
 



Segrare: Full Fräs 
 
Bordsavgifterna uppgick till 98.750 kronor. En minskning med 341.926 kronor jämfört med 2019. 
 
Övningsspel 5.290 kr (-8.340 kr) Måndag 24.400 kr (-85.600 kr) Tisdag 3.600 kr (-12.200 kr) 
Cafébridge 24.300 kr (-84.640 kr) Torsdag 18.900 kr (-54.950 kr) Söndag 17.400 kr (-65.800 kr) DM 
2.120 kr (-4.900 kr) KM 0 kr (-2.800 kr) Jönköpingsligan 2.000 kr (-6.900 kr) Allsv. Div III 0 kr ( -5.420 
kr) Vår och Höstfest 0 kr (-5.959 kr) Sv.Cupen 400 kr  (-300 kr)  Övriga tävlingar 340 kr (-4.117 kr) 
 
Kurser Våren: Spela Bridge 1 med 9 deltagare. 
                             Spela Bridge 2 med 14 deltagare. 
 
Båda kurserna avbröts i mars och återupptas när pandemin tillåter det. 
 
Sammanlagt 25 Kursdeltagare. 
 
Praktiska gymnasiets elever har målat väggarna i lokalen. 
 
Med saknad av under året avlidna medlemmar ägnar vi dem en tyst minut för att hedra deras minne. 
 
Styrelsen framför ett varmt tack till alla medlemmar som hjälpt till att driva verksamheten framåt 
speciellt dom medlemmar som på eget initiativ spelat lagspel och hyrt lokalen av oss för 300 
kr/tillfälle. 
 
Styrelsen tackar för förtroendet och på grund av att vi inte kan genomföra något årsmöte fortsätter 
styrelsen sitt arbete med förlängda mandat även 2021 om inte årsmöte kan hållas under året. 
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