
Styrelsemöte Luleå BK, 16:e augusti 2020  

Närvarande: Fredrik Larsson, Gunnar Holmkvist, Urban Nilsson, Anki 

Sällström, Lennart Markgren 

§1 Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes  

§2 Ekonomi 

Efter bidrag från Luleå komun samt hyresersättning från schacket uppgår 
LBK:s  fasta kostmdare till ca 50.000 kr/år. Fastigheten vi hyr våra lokaler av 
har bytt ägare. Kassan innehåller f.n ca 45000 kr. Fredrik skall söka 
kommunbidrag så snart som möjligt. Lennart kontaktar företag om sponsring 
så snart som möjligt.  

Inga intäkter erhållna hittills från det BBO-spel som sker. 

§3 Återstart av bridgespel 

Styrelsen beslutade att starta spel på klubben. Viktigt att vi följer SBF:s 
rekommendationer. De inköpta bordskryssen används, kortlek sätts i karantän 
en vecka efter läggning samt en vecka efter spel. Betalning sker med kort eller 
swish. Budlådor blir personliga under spel. Var och en ansvarar för sin egen 
låda. Maximalt antal ”sittebord”.  Bridgemate används endast av Nord, och vid 
inmatning används penna. Klubben köper in handsprit och handskar. Kaffe 
serveras inte, medlemmarna får ta med eget.   

Ett problem är att alltför få medlemmar klarar av att hantera datorn. Tidigare 
styrelsbeslut att utbilda fler i att kunna hantera datorn och att starta spel 
aktualiseras.  

Vi planerar start med kvällsbridge onsdag 21:a augusti. Dagbridge måndagar 
planerar start i september. Inledninspela lagspelgsvis begränsar vi antalet 
bord till 4 st, dvs max 16 spelare per tillfälle.  

 

§4 Medlemsförslag 



Det har inkommit förslag att bara spela lagspel. Fördelarna med detta är att 
rörelser mellan bord under spel minimeras. Nackdelen är att spelare kan 
känna sig pressade att delta i spel även om denna känner små 
sjukdomsbesvär. I dessa tider där det är av största vikt att undvika detta, 
beslutade styrelsen att avstå lagspel.  

 

§5 Nybörjarkurs 

Det beslutades att denna ska skjutas till början av 2021. LM har varit i kontakt 
med Skellefteå Bridge, som har goda erfarenheter av att hålla kurser i början 
av året istället för under hösten. Folk är mindre upptagna av andra aktiviteter 
under den tidpunkten.  

 

§5 Dialog med NBF 

LM har frågat om NBF har planer på att delfinansiera länets klubbar med köp 
av bordskryss. Dalabridgen togs som ett exempel. För att stötta länets klubbar 
och underlätta återstart av spel subventionerar de klubbarnas inköp av 
bordkryss med 700 kr/st. NBF har återkommit med att de inte har för avsikt 
att bidra med finansiering.  

Styrelsen för LBK har också, tillsammans med styrelsen för Bodens 
Bridgesällskap, ansökt om ekonomiskt stöd från NBF. LBK tillsammans med 
BBS är de enda klubbarna i länet med egna bridgelokaler, något som kommer 
NBF samt övriga klubbar i länet tillgodo. Givet att NBF har en likviditet på ca 
250.000 kr  samt givet det exceptionellt svåra läget för klubbar med fasta 
kostnader var det av intresse att få ett besked från NBF.  NBF har återkommit 
med att de inte har för avsikt att bidra med ekonomiskt stöd till enskilda 
klubbar.   

 

Vid protokollet   Justeras 

Gunnar Holmkvist   Lennart Markgren 

 



 

Vid protokollet Lennart Markgren  Justeras Urban Nilsson  

 


