
Styrelsemöte Luleå BK, 23:e sept 2020  

Närvarande: LennartMarkgren, Fredrik Larsson, Per Öbom, Urban Nilsson 

§1 Ekonomi 

Klubbens likvida medel ligger omkring 50 000 kr lägre idag jmf med före 
speluppehållet. Kassan, som idag uppgår till ca 70 000 kr kommer att stärkas 
med 50 000 i bidrag från Luleå kommun, drygt 20 000 kr i sponsorbidrag samt 
drygt 5 000 kr från BBO-spel.   

Givet att nuvarande antal spelare bibehålls (20 st dagtid, 20 st kvällstid) 
innebär det en intäkt på ca 9000 kr/månad. Motsvarande den nettohyra 
klubben har.  Givet nuvarande likvida behållning samt förväntad påfyllnad ser 
det ekonomiska läget stabilt ut, trots det kännbara inkomstbortfallet sedan 
våren 2020.  

Styrelsen kommer också börja debitera NBF för de gånger de använder LBK:s 
lokal eller utrustning finansierad av LBK.  

§2 Spelverksamhet 

Styrelsen beslutade att öka antalet bord till sex st fr.o.m. måndag 7:e oktober. 
Intresset har stegvis ökat från medlemmarna att delta i spel. Viktigt att notera 
att fortsatt disciplin krävs avseende att hålla kortlek samt budlådor i karantän 
en vecka mellan speltillfällen. Viktigt att spelarna sitter kvar vid sina bord till 
byte är aktuellt. Fortsatt viktigt att avstå från spel vid minsta antydan om 
sjukdomsbesvär.  

Guldtävling: UN har varit i kontakt med SBF angående eventuell anmälan till 
en Guldtävling arrangerad av LBK. Luleå stad firar 400års-jubileum år 2021.  
Möjligt att ansöka om finansiellt stöd från Luleå kommun finns.  Styrelsen 
beslutade att gå vidare i frågan och bestämma ett lämpligt datum, därefter 
ansöka hos NBF samt SBF om speltillstånd.  

 

Lagserien: Ett beslut om att eventuellt återuppta eller starta en ny lagserie 
skjuts upp till senare i år. Lagserien är en uppskattad och välbesökt tävling, 



men i rådande läge med en fortsatt besvärlig situation avseende Corona 
avvaktar styrelsen ytterligare en tid med beslut. Nackdelen med lagspel är den 
press enskilda lagmedlemmar kan känna att delta trots symptom på sjukdom.  

 

Simultantävlingar hösten 2020: LBK har anmält deltagande i SBFs 
Guldsimultanrally vars första deltävling sker 4:e november (tidigare angett 
datum blev inställt). Onsdag 2:a december är ytterligare en simultantävling 
LBK anmäler sig till.  

Division 4-spel: NBF har annonserat div4 med start 18:e oktober. LBK 
annonserar i klubbens lokal samt kontaktar medlemmar med potentiellt 
intresse. 

§3 Övrigt 

UN kommer att delta som representant för NBF i ett seminarium anordnat av 
SBF avseende rekrytering av nya bridgespelare.  

UN har blivit kontaktad av Folkuniversitet avseende en introduktionskurs i 
bridge för 62+. Detta planeras ske efter årsskiftet.  

Fyra st medlemmar har fått en introduktion/genomgång av att starta spel och 
hantera datorn.  

 

Vid protokollet   Justeras 

Lennart Markgren   Fredrik Larsson 

 

 

 

 

 


