
  Styrelsemöte Luleå BK 
  Den 10:e februari 2021 
 
Närvarande: Lennart Markgren, Urban Nilsson, Fredrik Larsson, Per Öbom, Shiler 
Hussami, Gunnar Holmkvist 
 
Mötet skedde via Skype 
 

   § 1 
Föregående protokoll godkändes. 

   § 2 
Ekonomi: Ekonomin är under kontroll. Fredrik har gjort preliminärt bokslut för 2020. 
Trots en kraftig minskning i omsättning (-25%) förbättrades resultatet från minus 25 
tkr 2019 till plus 15 tkr 2020. Extra intäkter har kommit från extra coronastöd från 
Luleå Kommun (vilket klubben har tackat för) samt sponsorbidrag. Till detta ska läggas 
att fem st medlemmar har köpt årskort samt intäkter från BBO-spel arrangerade av M 
Glyssner. Kostnaderna har samtidigt minskat kraftigt som en följd av nedstängningen, 
utmärkande är bl.a. lägre resekostnader och fikakostnader samt ersättning till SBF för 
mästarpoäng. Kostnaderna har också hållits nere av klubbens beslut att säga upp den 
mindre spellokalen. Möjligen ännu viktigare är likviditeten. I februari hade klubben en 
kassa på ca 140.000 kr. Givet fasta hyreskostnader (efter ersättning från schackklubben) 
på ca 100 tkr per år, är förutsättningarna goda att vi klarar att överbrygga en längre 
period av lägre intäkter.  
 
På negativa sidan är att antalet medlemmar har minskat betydligt från drygt 100 st till 
ca 80 st. Ekonomiskt innebär det lägre hyresbidrag från Luleå kommun på ca 10.000 kr 
för 2021. Aktualiserar behovet av att fylla på med nya medlemmar.  
 

   § 3 
På tävlingsfronten beslutar styrelsen att vi går vidare med planerna på en Guldtävling i 
början av juli 2021. Styrelsen är medveten om osäkerheten i huruvida detta ur 
pandemisynpunkt är realistiskt men väljer att fortsätta med förberedelserna. NBF har 
gett tävlingssanktion för detta. UN kontaktar potentiella tävlingsledare samt annan hjälp 
som kan behövas, LM undersöker lämpliga lokaler.  
 
Klubbens lag-spel på BBO under ledning av M Glyssner har startat serie nr 2, nio lag är 
anmälda och ger ett välkommet ekonomiskt bidrag. Klubbens parspel på BBO brukar 
fånga upp ca 12 par per gång. Detta är godkänt, men vi ser gärna ännu större intresse 
bland klubbens och länets spelare. Piteå. Boden- samt Skellefteå bridge har annonserat 
om detta spel på sina resp. hemsidor, men ännu ingen större medverkan av spelare från 
dessa klubbar.  
. 

   §4 
Årsmötet kan under rådande omständigheter ej genomföras. Styrelsen har varit i 
kontakt med SBF som rekommenderar att detta skjuts på obestämd framtid fram till ett 
möte är genomförbart. Nuvarande styrelse bildar en interimsstyrelse fram till ordinarie 
årsmöte. Förhoppningsvis kan detta hållas våren/sommaren 2021.  
 



   §5 
Övrigt. PÖ tar kontakt med Galären för att undersöka möjligheterna till ersättningslokal i 
den händelse nuvarande fastighetsägare beslutar att inte förlänga hyresavtalet.  Inga 
signaler om att så kommer att ske har inkommit utan detta sker i förberedande syfte.  

 
   §6 
Nästa möte beslutas till onsdag den 7 april 2021. Även det mötet sker via Skype.  

 
Vid protokollet   Justeras 
Lennart Markgren   Gunnar Holmkvist 


