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Verksamhetsplan för BK S:t Erik 2017/2018 

Inledning 
För tionde året tar styrelsen fram en verksamhetsplan kopplad till budgeten. Skälet 

till det är att klubbens medlemmar därigenom får bättre information och ett större 

inflytande över klubben och dess verksamhet. Samtidigt ökar styrelsens 

möjligheter att styra verksamheten på kort och lång sikt. 

I planen lämnas översiktliga budgetsiffror. Alla summor är ungefärliga och 

redovisat belopp är inklusive moms. Mer detaljer finns i den föreslagna budgeten. 

Verksamhetsplanens innehåll 

1. Föreningens grundläggande syfte och mål 

2. Vår huvudinriktning 2017/2018 

3. Tävlingsverksamheten 

4. Utbildning 

5. Information & PR 

6. Ungdomsverksamheten 

7. Lokal & säkerhet 

8. Medlemsfrågor 

9. Brickläggningen 

10. Avtal 

11. Lokalrenovering 

12. Övrigt 

1. Föreningens grundläggande syfte och mål  

Nya stadgar antogs 2010 med smärre ändringar 2013 och 2016. I stadgarna 

redovisas syfte och mål för S:t Eriks bridgeklubb. Klubbens ändamål är att 

anordna tävlingsbridge i olika former samt bedriva utbildningsverksamhet inom 

bridgen. Plats ska finnas för såväl enklare bridge i sällskapliga former som 

förberedelse för tävlingsspel och för målinriktad tävlingsbridge. 

2. Vår huvudinriktning 2017/2018 
2017-06-28 Mårten Gustawsson 

Allmänt 

Vi budgeterar med ett överskott på 427 000 kronor. Efter köksrenoveringen 

behöver vi på nytt bygga upp ett överskott, kortsiktigt för att klara likviditeten 

under de sommarmånader då vi har låga intäkter, långsiktigt för att behålla den 

handlingsfrihet som klubben i decennier har haft. 

Organisation 

Styrelsens fortsätter att arbeta i kommittéer för att kunna möta ett allt större 

administrativt arbete i en klubb som växer. 

Ekonomi 
Översiktligt räknar styrelsen med:  

Totala intäkter 11 662 000 kr 

Totala kostnader 11 235 000 kr 

Resultat för året 427 000 kr 
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3. Tävlingsverksamheten  
2017-06-28 Kristin Nedlich 

Tävlingsverksamheten 

Under kommande verksamhetsår arrangerar klubben två guldtävlingar: Plattliret 

den 3 februari och Guld-IAF den 19 maj. 

I Allsvenskan sponsrar klubben deltagande lag med halva anmälningsavgiften och 

i högre divisioner även med hälften av de övriga avgifter som SBF tar ut. 

Helgtävlingar 

Kommer med början höstterminen 2017 att få en egen poängserie, ”Helgrallyt”. 

Där kommer förutom lördags- och söndagsbarometrarna nu även partävlingen på 

fredagar att ingå samtidigt som den börjar spelas som barometer. De tre 

tävlingarna i Helgrallyt kommer att få ett gemensamt med pris både till bästa par 

med handikappberäkning och till bästa scratchpar. Poängserien kommer att 

baseras på totalt inspelade procentenheter, vilket gynnar de som spelar ofta. 

Kvälls- och dagligan 

Ligan på kvällen är den tävling som står för klubbens största intäkter. Vi har cirka 

240 lag per säsong. Med start hösten 2017 kommer dess ligakvällar att vara 

separata enheter med ett enklare slutspelssystem. Vi kommer alltså inte längre ha 

ett kvalsystem där man kan/förväntas byta dag om man vinner den högsta 

tillgängliga serien för respektive kväll. Vann ditt lag slutspelet för Division 2 på 

tisdagar fick ditt lag tidigare gå upp till Division 1 på måndagar vilket många lag 

inte önskade när flera av lagets medlemmar inte ville att byta speldag. 

Dagligan har över 100 deltagande lag per säsong. Dagligan fortsätter att 

expandera och målsättningen är att framför allt torsdagar ska bli större. 

Kvällsligan administreras av Ola Weinberg och dagligan av Björn Gustafsson. 

Mingel och avslutningar 

Under vårens avslutningar så hade vi inte vår sedvanliga mingelkväll med 

anledning av att kökets ombyggnad. Till årets säsongavslutningar kommer vi 

troligen att ha avslutning för samtliga spelaktiviteter igen. 

Budgeterat nettoresultat 2017/2018 (kr): 

 Intäkter Kostnader Resultat 

Ligan 3 100 000 670 000 2 430 000 

Dagligan 1 300 000 260 000 1 040 000 

Dagbridge 1 330 000 730 000 600 000 

Sommardag 80 000 45 000 35 000 

Barometrar 280 000 260 000 20 000 

Sommarserien 160 000 100 000 60 000 

Guldtävlingar 50 000 60 000 -10 000 

Silvertävlingar 120 000 110 000 10 000 

Övriga tävlingar 170 000 160 000 10 000 

Allsvenskan 30 000 40 000 -10 000 

Tävlingskommittén  10 000 -10 000 

TL-utbildning  15 000 -15 000 

Inköp inventarier tävling  20 000 -20 000 

Trycksaker, tävlingsmaterial  100 000 -100 000 

Kontorsmateriel  44 000 -44 000 

Summa (netto)   3 986 000 
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4. Utbildning (inkl. D-serie, Fredagsgodis samt träningsspel) 
2017-06-28 Rolf Molin 

Klubben ansvarar för all utbildning som bedrivs även om kursverksamheten sköts 

av en extern leverantör, Nya Bridgeskolan. I utbildningskommittén ansvarar vi för 

drift och utveckling av kurser, spel i D-serien och bridgeträning. 

Skolan 

Inför framtiden finns anledning att tro att deltagarpyramiden kommer att ha en smalare 

bas. Antalet nybörjare till de grundläggande kurserna är idag färre än historiskt vilket 

leder till att det blir allt viktigare att finna nya vägar att locka elever. En löpande 

diskussion med Nya Bridgeskolan låter oss tro på en stabil elevtillströmning till 

kurserna under verksamhetsåret med ungefär 950 elever per termin. 

Det kursutbud som Nya Bridgeskolan nu erbjuder är ändamålsenligt. Det finns därför 

ingen anledning till större förändringar. Nya kurser diskuteras dock och en nyhet för 

verksamhetsåret 2017/2018 blir bridgequizzar. 

Den utbildning som bedrivs på Nya Bridgeskolan håller hög klass. Det vet vi genom 

genomförda utvärderingar och samtal med gamla och nya elever. Mycket viktigt är 

självfallet att ha utmärkta lärare, men också utbildningsmaterialet, lokalerna, utbudet av 

kurser, kurser på dagtid eller kvällstid är viktiga komponenter för att nå många elever 

och göra våra utbildningar attraktiva. Under verksamhetsåret 2017–2018 planerar vi en 

extra uppföljning av Grundkurs A. 

Skolan kommer under det kommande verksamhetsåret att fortsätta försöken att erbjuda 

bridgeundervisning i mindre grupper. En grupp med ungefär 4 (2–8) deltagare kommer, 

i mån av plats, att kunna välja tidpunkt och tema för en eller flera lektioner. Trots att 

försöken från föregående år inte gav de resultat vi önskade tror vi att flera målinriktade 

och nyblivna bridgespelare kan finnas intresse för intensivkurser inom områden som de 

upplever som svåra.  

Trivseltävlingar 

Vid sidan om kursverksamheten planeras att fortsätta de populära aktiviteter som binder 

samman kursverksamheten med de reguljära bridgetävlingarna i klubbens egen regi. 

Framför allt Fredagsgodis har haft en stark utveckling och varit populärare än någonsin. 

I våra trivseltävlingar är fokus mer på den sociala aspekten av bridge, många spelare är 

mindre intresserade av själva tävlandet än den samvaro som erbjuds. Förutom de 

trivseltävlingar som vi regelbundet anordnar varje vecka fortsätter vi med populära 

tävlingar dagtid, som Höstkul och Vårkul. 

Budget för utbildningskommitténs verksamhet 2017/2018 (kr): 

 Intäkter Kostnader Resultat 

Nya Bridgeskolan 3 200 000 2 880 000 320 000 

Spelverksamhet 975 000 784 000 191 000 

 D-serien 180 000 144 000 

 Bridgeträning 230 000 184 000 

 Fredagsgodis 550 000 444 000 

 Lektioner 15 000 12 000 

Trivseltorsdag 320 000 110 000 210 000 

Utbildningskommittén  10 000 -10 000 

Totalt resultat utbildningsverksamheten  711 000 
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5. Information & PR (inklusive IT och hemsida) 
2017-06-28 Johan Wahlberg (PR med IT och hemsida) och Rolf Molin (Pass) 

Under verksamhetsåret 2017/2018 hoppas vi att få igång Englund, ett nytt 

ligaadministrationssystem. Svenska Bridgeförbundet håller på och utvecklar en ny 

ligamodul som vi med viss anpassning hoppas kunna använda. 

Målet är att spelarna själva på två pekskärmar, som är inköpta och utplacerade i 

spellokalen, ska mata in resultatet av dagens ligamatch direkt in i klubbens 

datasystem. Vi vill också möjliggöra parallella inmatningar från flera källor och 

att kunna ge löpande rapportering av resultat till vår hemsida. Vi siktar också på 

att automatisera rapportering av vilka som spelar i respektive lag och tänker för 

varje lag även skapa en spelschemafunktion. 

Vi blev mycket nöjda med vår nya högkvalitativa projektor och siktar på att under 

året även byta ut den andra gamla projektorn i spellokalen till något liknande. 

Rama – BBO 

Vi planerar att fortsätta att sända rama på BBO från en semifinal och bägge 

finalerna i Mästarserien. För ramaoperatörer utgår en fast ersättning. För 

kommentatorer finns det möjlighet att få ersättning i form av biocheckar. Vill ni 

hjälpa till så anmäl gärna ert intresse till ramaansvarig Yvonne Wiseman 

alternativt styrelsens PR- & IT-ansvarige. 

Observera att även Tävlingsverksamheten och Medlemsfrågor har kostnader för 

kontorsmateriel. 

Budgeterade kostnader för 2017/2018 (kr): 

IT-kostnader 90 000 

Hemsida/internet 12 000 

Biblioteket 20 000 

Fotoblogg 6 000 

Info & PR (inklusive rama och annonsering) 20 000 

Telefon och porto 14 000 

Kontorsmateriel 36 000 

Informationskommittén 20 000 

Summa 218 000 

 

Pass 
2017-06-28 Rolf Molin 

Pass är klubbens medlemstidning och är tillsammans med hemsidan den viktigaste 

informationskällan för klubbens medlemmar. Tidningen ska vara öppen för 

diskussioner i aktuella frågor. Tidningens redaktör är ansvarig utgivare; att så är 

fallet överensstämmer med den standard som finns i branschen. 

Klubbtidningen Pass utkom första gången 1963 men styrelsen har nu kommit 

fram till att en översyn är nödvändig av tidningen. Är det i dessa digitala dagar 

modernt och i tiden att ge ut en tidning ”på papper”? En arbetsgrupp kommer 

under verksamhetsåret att ta fram förslag på hur Pass i framtiden ska fungera. Vi 

tror också att en enkät till medlemmarna kan ge värdefull information. 

Redaktören Måns Berg och Rolf Molin från styrelsen ska under verksamhetsåret 

fortsätta utveckla tidningen till ett forum för alla medlemmar. 

Budgeterad kostnad för 2017/2018 (kr): 

Pass 125 000 
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6. Ungdomsverksamheten 
2017-06-28 Erika Rodin 

Under verksamhetsåret 2017/2018 planerar juniorkommittén att för åttonde året i 

rad anordna en Pro-am-tävling för att samla in pengar till juniorbridgen i 

Stockholm. För att göra tävlingen än mer junior- och amatöranpassad planeras att 

spela 30 brickor istället för 42 och att upprepa förra årets lyckade försök med ett 

seminarium efteråt där intressanta spel från tävlingen gås igenom.  

Fredagsbridgen kommer att fortsätta. Dit är alla juniorer välkomna, både nya som 

gamla. För verksamhetsåret 2017/2018 vill juniorkommittén testa ett nytt koncept 

för att få in både undervisning och en juniorserie på fredagarna. Fredagsbridgen är 

en viktig faktor för att öka den sociala gemenskapen bland våra juniorer. För 

tillfället är det oklart vem som kommer hålla i fredagsbridgen. 

Juniorkommittén fortsätter att vara med i Svenska Bridgeförbundets satsning för 

att rekrytera fler juniorer. Bland annat planerar vi att ha minst två juniordagar 

under det kommande verksamhetsåret. Vidare kommer BK S:t Erik att samarbeta 

med Stockholms Bridgeförbunds juniorsatsning. Vårt mål är att vara en ledande 

klubb inom juniorrekrytering i Sverige. 

Juniorkommittén fortsätter att söka efter en person till posten som 

juniorkonsulent. 

Budgeterade kostnader för 2017/2018 (kr): 

Fredagsbridgen 10 000 

Ledararvoden 50 000 

Bidrag till läger/tävlingar 40 000 

Övriga juniorkostnader 20 000 

Pro-am  -25 000 

Bidrag från StBF -12 000 

Summa 83 000 
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7. Lokal & säkerhet 
2017-06-28 Börje Primér (lokal) och Caroline Tesch (säkerhet)  

Ingen säkerhetsutbildning är planlagd till 2017/2018. 

Garaget mitt emot bridgeklubben bytte betalningssystem under hösten 2016 till ett 

där bilarnas registreringsskyltar skannas vid in- och utfart. Klubben kommer 

fortsätta att låta TL vara återförsäljare av parkeringsvouchers med kraftig rabatt. 

Många av stolarna i lokalen har bytts ut under året och vi ska fortsätta att 

successivt byta ut de som går sönder. 

Vi kommer att behålla våra låsbara galgar ett tag till. Tyvärr behöver dessa galgar 

utgångna femkronor. Vi har dock lagt upp ett lager med femkronor som kommer 

att finnas att köpa av TL. På sikt behöver vi naturligtvis köpa in nya galgar. 

Vi har problem med belysningen i vindfånget. Säkringen går alltid efter några 

timmar eller upp till ett dygn. En elfirma har varit här två gånger utan att hitta 

något fel. Senast rekommenderade de en omdragning av elledningarna. 

Utrymningsdörren nära köket behöver renoveras vilket värden är medveten om. 

När dörren sattes dit inför vår inflyttning 2000 fick den inga bleck varför en del av 

dess trä har börjat ruttna.  

Löpande underhåll av brandsläckare och annan säkerhetsutrustning sker som 

vanligt. 

Vårt passersystem börjar bli föråldrat och det går inte längre att få tag på 

reservdelar. Att byta ut hela systemet blir dyrt. Förhoppningsvis kommer det att 

hålla detta år men om något går sönder ska vi då driva två system parallellt?  

Det kan tilläggas att vi i en liten omfattning även hyr ut vår lokal, förutsatt att det 

inte inkräktar på vår egen verksamhet. Till exempel spelar en pensionärsförening 

bridge på måndagsmorgnar och vår värd brukar hålla årsmöte i skolsalen. 

Budgeterade kostnader för 2017/2018 (kr): 

Lokalhyra 1 813 000 

Lokalvård 380 000 

El 130 000 

Rökkur 45 000 

Entrémattor byten 35 000 

Sophämtning 54 000 

Förbrukningsmateriel - toaletter 75 000 

Säkerhetsfrågor 70 000 

Utbildning säkerhet 10 000 

Inköp inventarier 100 000 

Reparationer 75 000 

Renoveringar (avskrivning) 320 000 

Garagekuponger 130 000 (Budgeterad intäkt 150 000) 

Lokalkommittén 110 000 

Summa 3 347 000 
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8. Medlemsfrågor 
2017-06-28 Yvonne Flodqvist 

Uppdraget som medlemsansvarig utgår från att stödja och informera men innebär 

också att säkerställa bra administrativa rutiner och stämma av med kassören att 

avgifterna är betalda. Ambitionen är att informera våra medlemmar att de enkelt 

själva kan uppdatera och ändra sina uppgifter i Spader. Då krävs att man har sina 

inloggningsuppgifter. Saknar man dem går de att få via Svenska Bridgeförbundet. 

Vårt mål är att alla som spelar på klubben ska bli medlemmar och därmed känna 

att de tillhör klubben och kan påverka, bland annat genom sin rösträtt på årsmötet. 

Klubben har tillsammans med Svenska Bridgeförbundet ett generöst erbjudande 

till nya spelare, att bli I-medlem. Det kan man bli endast en gång, då ingår fritt 

medlemskap innevarande säsong, (oavsett tidpunkt på året) och påföljande. 

Klubben kräver namn, adress, telefonnummer, födelsedatum och helst mejladress. 

Medlemsavgiften för säsongen 2017/2018 är oförändrad 180 kronor. Även 

Stockholms Bridgeförbund och Svenska Bridgeförbundet håller sina avgifter 

oförändrade vilket gör att den totala medlemsavgiften fortsätter att vara 460 kr. 

Stämman hösten 2017 bestämmer nästa spelårs minimala och maximala 

medlemsavgift. Styrelsens plan är att föreslå 170–230 kronor. Därefter bestämmer 

styrelsen exakt medlemsavgift senast den 31 mars. 

Budgeterade intäkter för 2017/2018 (kr): 

Intäkter medlemsavgifter 570 000 

Kontorsmateriel (inbetalningskort, porto och kuvert) -10 000 

Summa 560 000 

9. Brickläggningen 
2017-06-28 Yvonne Flodqvist 

Vårt mål är att ha en bra framförhållning, fem dagar är uppsatt mål. För att 

brickläggarna ska hinna med är det en stor fördel med tidiga anmälningar till en 

utannonserad tävling. Klubben vill att så många som möjligt deltar men det har 

vid sen anmälan hänt att vi har varit tvungna att tacka nej då brickorna var lagda.  

Brickläggningens fasta kostnader förväntas bli täckta av läggningen till interna 

tävlingar. Därför är den huvudsakliga målsättningen vid läggning till externa 

kunder att täcka de rörliga kostnaderna, det vill säga läggningsarvoden. 

Vid redovisningen för interna tävlingar läggs bara arvoden för brickläggningen 

direkt på den aktuella tävlingen. Det innebär att läggningen kommer att redovisa 

förlust eftersom dess övriga kostnader inte blir täckta i bokföringen. 

Brickläggningen kommer att fortsätta under Kalle Perssons ledning. 

Budgeterade kostnader för 2017/2018 (kr): 

Intäkter för läggning till externa kunder -70 000 

Arvodeskostnader för läggning till externa kunder 49 000 

Brickläggningskommittén 13 000 

Delsumma -8 000 

Inköp av nya kortlekar  20 000 

Avskrivning av kostnader för tidigare inköp  33 000 

av plastbrickor, kortlekar och maskiner  

Totalt 45 000 
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10. Avtal 
2017-06-28 Gunnar Andersson 

Genomgången av klubbens avtal ska fortsätta. Larmavtalet stå näst på tur. 

Framöver har klubben att förhandla med vår hyresvärd om renovering och 

ombyggnation av den stora toalettgruppen med målsättning att kunna genomföra 

åtgärderna sommaren 2019. 

Vi hoppas att samarbetet med Sponsorhuset under året ger intäkter på uppåt 5 000 

kr. Pengarna avser vi att använda i juniorverksamheten. Våra medlemmar har inte 

tagit till sig Sponsorhusets koncept som ger både medlemmen och BK S:t Erik 

pengar tillbaka vid köp på internetsajter. Utökad information till våra medlemmar 

erfordras. 

11. Lokalrenovering 
2017-06-28 Mårten Gustawsson 

Vår lokal har behövt fräschas upp. Sedan vi flyttade in den 1 augusti 2000 skedde 

ingen stor genomgång innan vi målade och la nya golv i juli 2015. 

Under sommaren 2017 byggdes köket om. Den större åtgärd som nu återstår är att 

bygga om den stora toalettgruppen. 

Sommaren är den del av året då BK S:t Erik har klart minst verksamhet varför 

renoveringar bör genomföras då. Vi planerar att vår värd kan bygga om 

toalettgruppen under sommaren 2019. 

Budgeterade kostnader (kr): 

  2016/2017 2017/2018 

Avskrivning undertak, målning och golv (10 år) 57 000 57 000 

Avskrivning köksombyggnad (10 år)  261 000 

12. Övrigt 
2017-06-28 Mårten Gustawsson 

Arvoden till styrelse och andra funktionärer 

Inga höjningar av ersättningar till styrelse och funktionärer är planerade. 

Landslagsaktiviteter 

Klubben ska enligt ett tidigare stämmobeslut sätta av tio kronor per medlem för 

bidrag till landslagsaktiviteter. 

Budgeterade kostnader för 2017/2018 (kr): 

Styrelsearvoden 259 000 (Varav arb.avgifter 59 000) 

Styrelsemöten, personalfest 75 000 

80-årsfest 50 000 

Tävlingsavslutningar 180 000 

Smartkort (mest avskrivningar) 60 000 

Förbrukningsmateriel 50 000 

Landslagsaktiviteter 33 000 

Summa 707 000 


