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Inledning 

Världens största bridgeklubb fortsätter att gå bra. Samarbetet med Nya 

Bridgeskolan fungerar utmärkt och tillströmningen av elever till skolan och 

spelare till klubben fortsätter att vara god. Som vanligt har klubben också varit 

representerad i samtliga landslagsklasser vilket visar att vi lever upp till vår devis 

”Från nybörjarkurser och trivselbridge till världselit”. 

Verksamhetsberättelsens innehåll 

1. Viktigare händelser under verksamhetsåret 

2. Fakta 2016/2017 

3. Tävlingsverksamheten 

4. Utbildning 

5. Information & PR 

6. Ungdomsverksamheten 

7. Lokal & säkerhet 

8. Medlemsfrågor 

9. Brickläggningen 

10. Avtal 

11. Smartkort 

12. Köksrenovering 

1. Viktigare händelser under verksamhetsåret 

Organisation 

I och med att vår verksamhet är så stor har vi organiserat oss i tre huvuddelar. 

Bridgeklubben som sköter om tävlingarna, vår lokal och brickläggning, skolan 

som med professionella lärare sköter utbildningen av nya bridgespelare och 

caféterian som säljer dryck och lättare förtäring i princip hela tiden när det 

förekommer verksamhet i vår lokal. 

Naturligtvis finns det än fler som ser till att vår stora verksamhet fungerar. Katts 

bridgeshop ser till att du kan köpa bridgeutrustning och bridgeböcker, medan 

städfirman ser till att våra lokaler städas alla vardagar och på helger vid behov. 

Ny entreprenör 

Efter midsommar 2017 drivs vår caféteria av Träkarlens café och vi får därmed 

tacka Bridgecaféet efter fyra års verksamhet. Det var inför ombyggnaden av köket 

och den hyreshöjning vi då genomförde det blev aktuellt att ta in nya offerter på 

cafédriften. Se även avsnitt om Köksrenoveringen. 

Förlängt hyreskontrakt 

I samband med köksombyggnaden har vårt gällande hyreskontrakt förlängts med 

nio år. Se även avsnitt om Avtal. 

Ändrade bordsavgifter 

Den normala bordsavgiften höjdes den 1 april från 80 till 90 kronor medan 

kontantavgiften om 100 kr behölls. (Med en rabatt på 10 procent vid laddning av 

smartkort innebar det en höjning från 72 till 81 kronor.) 

Under den tid köksrenoveringen pågick och ett provisoriskt kök användes, 

22 maj–27 juli, sänktes bordsavgiften till 60 kronor (54 med rabatt). 
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Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften har hållits oförändrad. 

Avstämning mot verksamhetsplanen 2016/2017 

Årets resultat blev 83 688 kr sämre än budgeterat. Det förklaras i huvudsak av 

kostnader för att utveckla smartkortssystemet och att under köksombyggnaden 

fick köket hyresfritt och spelavgiften tillfälligt sänktes. Detta kompenserades till 

viss del men inte helt av ökade intäkter från dagligan och ökade spelavgifter 

1 april–19 maj. 

2. Fakta 2016/2017 

Omsättningen för perioden har varit:  10 963 266 kr 

Nettoöverskottet blev: 72 312 kr 

Styrelsemöten: 11 stycken. 

Styrelseledamöter: Mårten Gustawsson (ordförande), Åsa Gindin (kassör), 

Börje Primér, Yvonne Flodqvist, Erika Rodin, Kristin 

Nedlich, Caroline Tesch, Rolf Molin, Ann-Britt Carlén 

(sekreterare), Johan Wahlberg och Gunnar Andersson. 

Medlemsantal: Den 5 juli 2017 hade vi 3 312 medlemmar 

varav 2 955 representerade oss. 

Arvoden till förtroendevalda och förtroendeuppdragstagare 

Föreningen har inte haft någon fast anställd men flera, främst tävlingsledare, har 

erhållit arvoden. Styrelsearvodet utökades av stämman 2016 från 200 000 kr 

inklusive sociala avgifter till lika mycket exklusive. 

Från och med februari höjdes arvodena till tävlingsledare med 5–7 % och beslöts 

att tävlingsledare kommer att få arvode även vid utbildningar på minst silvernivå. 

Följande arvoden har utgått: 

 2016/2017 2015/2016 

Styrelsearvoden 200 000 kr 155 000 kr 

(Förvaltnings- och internrevisor erhåller ej arvode) 

Övriga utbetalda arvoden 1 801 134 kr 1 831 395 kr 

Totalt utbetalda arvoden 2 001 134 kr 1 986 395 kr 

Sociala kostnader styrelsearvoden enligt lag 52 910 kr 42 826 kr 

Sociala kostnader övriga arvoden enligt lag 505 187 kr 509 354 kr 

Sociala kostnader enligt lag 558 097 kr 552 180 kr 

Totala kostnader för arvoden 2 559 231 kr 2 538 575 kr 
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3. Tävlingsverksamheten 

Ligan allmänt 

Enligt en godkänd motion till det senaste årsmötet har det lag som hänger en 

ligamatch fått börja betala startavgiften till klubben för båda lagen, oavsett om 

matchen spelas eller ej. Ändringen har blivit lyckad då antalet hängda matcher 

kraftigt har minskat. 

Dagligan 

Har i och med starten av en dagliga även på torsdagar fortsatt att expandera till 97 

lag (76 på tisdagar och 21 på torsdagar). Konsekvensen har blivit att vissa andra 

tävlingstider under dagtid har fått skjutas framåt så att förberedelser för 

kvällsspelet ska kunna genomföras utan tidsbrist. 

Kvällsligan 

Under vårsäsongen deltog 242 lag (70 på måndagar, 51 på tisdagar, 73 på 

onsdagar och 48 på torsdagar). Det innebär en liten nedgång som kan förklaras av 

att lag har gått över till spel på dagtid. 

Dagspel 

Partävlingarna har fortsatt på en jämn nivå med högt deltagarantal. Med anledning 

av att vi har effektiviserat vårt beräkningsprogram Ruter så har vi testat att ha 

endast en tävlingsledare på plats. Överlag så har det fungerat bra även om det i 

tävlingens startskede lätt kan bli lite mycket för den orutinerade tävlingsledaren. 

Men Tävlingskommittén har förtroende för att det är en fråga om vana och rutin 

och att starterna kommer att fungera bra. 

Strata 

Vi fortsätter att arbeta Strata, tävlingsupplägget med fyra olika prislistor (en för 

alla par, en för par där båda spelarna har max hjärternålen, en för par där båda 

spelarna har max ruternålen och en för par där båda spelarna har max klövernålen) 

och försöker anpassa oss till de önskemål som framförs. 

Under våren utvecklade Tomas Brenning beräkningsprogrammet ruter så att det 

nu kan beräkna Strata. Vi hoppas framöver på att Svenska Bridgeförbundet skapar 

tabeller så att även mästarpoäng kan delas ut efter Strata-resultatet. 

Mästarpoängsnålar 

Under flera år har utdelningen av mästarpoängsnålar tyvärr sköts styvmoderligt. 

Under våren började Mattias Weiler att organisera utdelningen vilket tillsammans 

med att tävlingsledarna fick sköta utdelningen har börjat ge resultat. 

Tävlingsutrustning 

Spelkorten byts vanligen ut till ligastarterna två gånger om året. 
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Kvällsligan - nettointäkter: 2 216 053 kr (budgeterat: 2 270 000) 

Kvällsligan hade under både under hösten och våren 242 deltagande lag. 

Mästarserien vanns under hösten av Berik (Bengt-Erik Efraimsson, Mats 

Axdorph, Anders Berglund, Tommy Gullberg, Anders Morath, Staffan Schmidt, 

Thomas Wrang och Anna Zack Efraimsson) och under våren av Jörgen Lindqvist 

Crew (Marion Michielsen, Peter Bertheau, Per-Ola Cullin, Ida Grönkvist, Mikael 

Grönkvist, Daniel Gullberg, Fredrik Nyström, Ola Rimstedt, Johan Upmark och 

Emma Övelius). 

Dagligan - nettointäkter: 847 639 kr (budgeterat: 1 040 000) 

Dagligan hade under hösten 96 deltagande lag (varav 7 i kortligan) och under 

våren 97 lag. 

Bästarserien tisdag både under hösten och våren av Straffdubblarna (Åke Sjöberg, 

Kenneth Bäckström, Ivar Hjelm, Bengt Lindholm, Margareta Sjöberg, Kerstin 

Strandberg och Lillemor Strindberg). 

Bästarserien torsdag vanns både under hösten och våren av Torsdagslaget (Gunnar 

Lindstedt, Mats Andersson, Villy Glas, Monica Lindstedt, Kjell Pettersson, 

Robert Sjögren och Gunilla Steiner-Lindgren). 

Dagbridge - nettointäkter: 260 354 kr (budgeterat: 295 000) 

Under veckorna har vi spelat partävling i tre separata tävlingar. Måndagsbridgen 

har cirka 60 deltagande par per tillfälle (71 par förra verksamhetsåret), 

Onsdagsmötet cirka 56 par (60 par) och Fredagsbridgen cirka 16 par (16 par). 

Sommardag - nettointäkter: 10 445 kr (budgeterat: 15 000) 

Under sommaren spelar vi dagbridge på tisdagar och på torsdagar med cirka 24 

par (24 par). På torsdagar spelas tävlingen med handikappberäkning. 

Barometrar - nettointäkter: 11 876 kr (budgeterat: 20 000) 

På lör- och söndagar spelas barometrar med cirka 12 deltagande par varje lördag (13 

par) och cirka 24 par varje söndag (27 par). Söndagsbarometrarna har spelats med 

handikapp samt med ett pris till bästa scratchpar. 

Sommarserien - nettointäkter: -10 639 kr (budgeterat: 10 000) 

Under sommaren spelar vi partävling måndagar, onsdagar och torsdagar. För lite 

mindre erfarna spelare, högst ruternålen, på onsdagar och för alla på måndagar 

och torsdagar. 

På tisdagskvällar genomfördes under 2017 en Gröna Hissen lagtävling med cirka 

6 deltagande lag per gång. 

Tävlingarna för högst ruternålen har cirka 13 deltagande par per gång (16 par) och 

tävlingarna som är öppna för alla cirka 30 par per gång (25 par). 

Guldtävlingar - nettointäkter: 842 kr (budgeterat: 0) 

Vi anordnade två guldtävlingar under året: Plattliret, med 36 deltagande par, som 

vanns av Johan Nilsson och Fredrik Alfredsson samt Guld-IAF, med 42 

deltagande par, som vanns av Krister Ahlesved och Marion Michielsen. 



Sida 5 av 14 
 

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2016/2017 

Silvertävlingar - nettointäkter: 10 608 kr (budgeterat: 10 000) 

Under året har vi arrangerat 10 silvertävlingar: 

Öppna KM-par, med 21 deltagande par, vanns av Claes Melin och Per 

Söderberg, 

Luciasilver, med 38 par, vanns av Bengt-Erik Efraimsson och Anna Zack 

Efraimsson, 

Annandagssilver, med 36 par, vanns av Björn Wenneberg och Göran Andersson, 

Mellandagssilver, med 45 par, vanns av Göran Hammarström och Mikael 

Arnberg, 

Nyårssilver, med 47 par, vanns av Lars Andersson och Tommy Eneqvist, 

Trettondagssilver, med 56 par, vanns av David Wrang och Thomas Wrang, 

Pro-am, med 60 par, vanns av Ola Rimstedt och Peter Carlsson, 

Långfredagssilver, med 36 par, vanns av Niclas Johansson och Tore Stormo, 

Öppna KM-individuellt, med 32 spelare, vanns av Stefan Olausson, och 

Nationaldagssilver, med 27 par, vanns av Ulf Lundgren och Jesper Rundin. 

Övriga tävlingar - nettointäkter: -22 184 kr (budgeterat: -10 000) 

Vi har också arrangerat diverse övriga tävlingar såsom: 

Julkul dag, med 66 par vanns av Birgitta Lindborg och Åke Färnlöf, 

Skinkbarometer för max ruternålen, med 75 par, vanns av Bengt Karpe och Per 

Molin, 

Skinkbarometer, med 76 par, vanns av Per Carlson och Carl-Axel Staël von 

Holstein, 

Julkul, med 147 par, vanns av Fredrik Norling och Hans Thormar, 

Vårkul, med 58 par, vanns av Jesper Rundin och Per Clarin, 

Vårkul dag, med 50 par, vanns av Kjeld Yde och Jan Paulsson, och 

Nybörjarträffen, med 12 par, vanns av Michael Hagelin och Hans Fäldt. De kom 

sextonde på den nationella sammanräkningen. 

Allsvenskan - nettointäkter: -10 021 kr (budgeterat: 0) 

BK S:t Erik representerades av 12 lag från Elitserien till och med division 3. 

Division 2 Östra 

1. BK S:t Erik Morot (Anders Morath, Bengt-Erik Efraimsson, Mats Axdorph, Anna 

Zack Efraimsson och Tommy Gullberg) 

Division 3 Stockholm 

1. BK S:t Erik Team Sur Mer (UllaBritt Goldberg, Kenneth Borin, Peter Törnblom, 

Pär Ol-Mårs och Lars Goldberg) 
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Externa tävlingar 

Klubbens medlemmar har haft stora framgångar utanför våra lokaler, några exempel: 

SM-par Damer 2016 

3. Catarina Midskog och Anna Roos 

SM-par Open 2016 

1. Jan Selberg och Olle Wademark 

2. PG Eliasson och Johnny Östberg 

SM-par Nybörjare 2016 

3. Annika Granberg och Ulrica Holm 

SM-lag Veteraner 2016 

2. Bols (Peter Backlund, Pär Ol-Mårs och Ric Sällsten) 

Chairman’s Cup 2016 

3. 6 No Trump (Anders Morath, Sven-Åke Bjerregård, Jonas Petersson, Tommy 

Bergdahl, Tommy Gullberg och Krister Ahlesved) 

Svenska Cupen 2016 

3/4. Yellow (Johnny Östberg, Lars Ramquist, PG Eliasson, och Anders Morath) 

JSM-par 2017 

2.  Daniel Gullberg och Castor Mann 

JSM-lag 2017 

2. Säflund (Ola Rimstedt, Johan Säfsten, Erik Hansson och Castor Mann) 

SM-lag 2017 

1. Michielsen, (Marion Michielsen, Per-Ola Cullin, Ola och Mikael Rimstedt, Peter 

Bertheau och Simon Hult) 2. Skalman, (Krister Ahlesved, Niclas Warne, Jonas 

Petersson och Tommy Bergdahl) 

JVM-lag U26 2016 

3. Sverige (Ola och Mikael Rimstedt, Simon Hult, Mikael Grönkvist, Daniel Gullberg) 

NM-lag U26 2017 

1. Sverige (Mikael Grönkvist och Ida Grönkvist) 

NM-lag U21 2017 

1. Sverige (Erik Hansson och Castor Mann) 

NM-lag U16 2017 

2. Sverige (Markus Bertheau och Andreas Abragi) 

NM-lag Damer 2017 

2. Sverige (Emma Övelius och Kathrine Bertheau) 

NM-lag Open 2017 

1. Sverige (Marion Michielsen, Per-Ola Cullin, Ola och Mikael Rimstedt och Johnny 

Östberg) 

Öppna EM-lag Mixed 2017 

2. Rosenthal (Marion Michielsen och Johan Upmark) 

Öppna EM-lag Damer 2017 

2. Baker (Marion Michielsen) 

OS-par Veteraner 2017 

1. Björn Wennerberg 

TK har under året bestått av Kristin Nedlich, Mattias Weiler, Karl Persson, Ola 

Weinberg (kvällsligaansvarig) och Björn Gustafsson (dagligaansvarig). 



Sida 7 av 14 
 

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2016/2017 

4. Utbildningsverksamheten 

Klubbens utbildningsverksamhet har som mål att tillsammans med Nya 

Bridgeskolan utveckla och stödja kursverksamheten och uppmuntra till nya 

initiativ och träningsformer, så att nybörjare enkelt kan ta klivet upp till att spela 

”riktiga tävlingar”. Samarbetet mellan klubben och skolan fungerar mycket bra. 

Verksamheten 

Klubbens Bridgeskola drivs sedan flera år av Catharina och Krister Ahlesved. 

Sammanfattningsvis har skolan under verksamhetsåret 2016/17 överträffat de 

budgetramar som ställts upp inför säsongen. 

Under en termin har skolan cirka 1 000 elever, vilket måste betraktas som god 

tillströmning av deltagare. Vissa tecken till bekymmer finns dock, och detta har 

att göra med sammansättningen av elevunderlaget. Det är förhållandevis få som 

går grundutbildningarna, medan tillströmningen av elever till 

fortsättningskurserna är mycket god. Att så är fallet beror till stor del på att 

grundutbildningar ges på flera andra klubbar i Stockholmsområdet. Det breda 

utbudet av fortsättningskurser som finns i vår skola är unikt och kan däremot inte 

fås någon annanstans. För att få fart på elevtillströmningen startade skolan en 

värvningskampanj under verksamhetsåret. 

Under verksamhetsåret 2016/2017 har nästan 300 elever genomfört Grundkurs A 

medan 355 personer fullföljde Grundkurs B. Det är ingen större skillnad på 

deltagarantalet mellan höst- och vårterminerna. Några exempel till på antal elever 

i olika kurser är Bättre Spel som lockat 290 och Bättre Bud 255 deltagare. Skolan 

har få avhopp från de cirka 10 olika kurstyper som ges. Omkring tio personer per 

termin brukar få sin kursavgift återbetald om de av någon anledning inte påbörjar 

sin utbildning. 

När Bridgeskolans ordinarier utbildningar slutar i april/maj, finns möjlighet för 

intresserade elever till repetition och ytterligare träning/tävling i Ferieskolan, 

Sommarskolan och Sommarbridge. 

Avstämning av intäkter mot verksamhetsplanen 2016/2017 (kr): 

 

  Budget Utfall Differens 

Kursavgifter 3 200 000 3 436 000 236 000 

Spelverksamhet 935 000 1 007 000 72 000 

 D-serien 200 000 163 000 -37 000 

 Bridgeträning 220 000 235 000 15 000 

 Fredagsgodis 500 000 582 000 82 000 

 Lektioner 15 000 27 000 12 000 

Trivseltorsdag 275 000 303 000 28 000 

                                                            

Totalt 5 345 000 5 753 000 408 000 

Intäkterna översteg således budgeten med 408 000 kronor. 

Utbildningskommittén har haft fyra möten under året som gått och de som ingått i 

gruppen har varit Rolf Molin (ansvarig), Åsa Gindin, Kicki Nedlich och Anders 

d’Aquino. Dessutom har alltid minst en representant från skolan varit närvarande. 



Sida 8 av 14 
 

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2016/2017 

5. Information & PR 

Till avdelningen information räknas IT-frågor, hemsidan, klubbtidningen Pass, 

biblioteket, arkivfrågor och allmän information inklusive anslagstavlor. 

Facebook 

Hösten 2015 skapades en officiell Facebooksida för bridgeklubben. I november 

2016 började vi med att visa Facebookflödet även på hemsidan. Detta gör att en 

nyhet bara behöver skrivas in en gång för att visas både på Facebook och 

hemsidan. 

Hem- och Facebooksida 

Hemsidan har numera tre kolumner. Den vänstra och högra finns hela tiden finns 

kvar medan den i mitten förändras när man navigerar sig fram på hemsidan. 

Den vänstra kolumnen består av en kalender med tävlingar och resultat samt av 

två olika fotobloggar. Dels vår gamla fotoblogg men nu även en som är kopplad 

mot Facebook. Tills vidare så kommer bägge fotobloggarna att behållas. 

Mittenkolumnen har viss information som uppdateras manuellt, till exempel ”På 

gång”, i övrigt så föds information automatiskt från vår Facebooksida. 

Den högra kolumnen fylls med evenemang som även de föds automatiskt från 

Facebook. 

Fotoblogg 

Sedan några år tillbaka har klubben en Fotoblogg, under den tiden har det tagits 

flera hundra foton av våra medlemmar, ofta i djupa tankar vid bridgebordet. Att 

bridge fängslar och trollbinder sina utövare framgår med all önskvärd tydlighet 

när man tar sig en titt i Fotobloggen. Alla foton är tagna av LOA Hedlund som 

fungerar som klubbens ”hovfotograf”. Hans foton finns också uppsatta på olika 

platser i lokalen. Förutom att vara redaktör för vår klubbtidning håller Måns Berg 

också i fotobloggen. 

IT 

Vi har under det gångna verksamhetsåret införskaffat Google Chromecast till våra 

tre stycken projektorer för att med dessa enkelt kunna publicera önskad 

information. Det hela fungerar mycket väl. 

En ny projektor har införskaffats. Denna gång valde vi en högkvalitativ projektor 

för att informationen som visas ska vara skarp och tydlig samt kunna läsas även 

från långt håll. 

Vi har under året installerat ett publikt nät så att våra medlemmar fritt får tillgång 

till Internet. 

Vi har även införskaffat två stycken bärbara ramadatorer för knappt 4 000 kr. 

Dessa bägge datorer kommer enbart att användas för ramasändningar. 

Tack vare att det finns IT-kunniga medlemmar i klubben har IT-kommittén fått 

mycket praktisk hjälp och ett ovärderligt stöd. Detta stöd har också inneburit att vi 

har kunnat hålla nere kostnaderna för klubbens IT-investeringar. Börje Rudenstål 

har fortsatt att ansvara för klubbens datanät. 

I IT-kommittén, som ansvarar för IT, PR och hemsidan, har Johan Wahlberg 

(ansvarig) och Kicki Nedlich ingått. 
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Rama – BBO 

Efter att våren 2016 för första gången ha sänt finalen av Mästarserie på BBO har 

vi fortsatt med att sända en semifinal och bägge finalerna. Sändningarna har följts 

av cirka 1 000 åskådare. Ramaansvarig har Yvonne Wiseman varit. 

Sponsorhuset 

Vi har under det gångna verksamhetsåret samarbetat med Sponsorhuset (SH). SH 

har över 500 ansluta nätbutiker. Varje köp från dessa ger riktiga pengar tillbaka 

både den som handlar och till BK S:t Erik. Alla pengar som klubben får in denna 

väg går oavkortat till vår juniorverksamhet. Under året så har endast 49 

medlemmar registrerat sig på SH men det är ändå genererat 2 960 kr till och med 

den 14 augusti 2016. Samarbetet kommer att fortsätta och vi hoppas naturligtvis 

på att fler medlemmar kommer att ansluta sig. 

Bibliotek 

Under köksombyggnaden var biblioteket stängt då det provisoriska köket höll till 

där. Annars har bibliotekets verksamhet rullat på som tidigare. En planerad 

satsning på bättre marknadsföra biblioteket sköts upp till nästa år. 

Pass 

Klubbtidningen Pass har under verksamhetsåret kommit ut med fyra nummer. 

Styrelsen ser klubbtidningen som en viktig informationskanal till medlemmarna. 

Den går ut till alla medlemmar och I-medlemmar från bridgeskolan. Många 

bridgeklubbar ute i landet är också intresserade av Pass och får ett exemplar av 

tidningen. Är man intresserad av gamla nummer av Pass så finns alla nummer 

sedan 2004 på klubbens hemsida. Här ges tillfälle att jämföra gamla Pass med nya 

och se om det var ”bättre förr”. 

Styrelsen har startat en diskussion om eventuella förändringar av klubbtidningen. Pass 

utkom 1963 med sitt första nummer och har alltså många år på nacken. Tidningens 

innehåll har självfallet förändrats och utvecklats under alla åren, men inga större 

förändringar har skett i utgivningen. 

Som stöd för redaktören Måns Berg har styrelsemedlemmen Rolf Molin verkat. 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2016/2017 (kr): 

 Budget Utfall 

IT-kostnader 67 000 165 000 

Hemsida, internet 15 000 12 000 

Fotoblogg 7 000 5 000 

Bibliotek 20 000 300 

Pass 175 000 168 000 

 ________ ________ 

Totalt 284 000 350 300 
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6. Ungdomsverksamheten 

Klubben har fortsatt att betala ut bidrag till juniorer. Främst går bidragen till 

Riksläger och JSM-tävlingar. Bidragsansökningsblanketten hittas tillsammans 

med juniorbidragspolicyn på klubbens hemsida www.sterik.se under 

”Information” och vidare under ”Juniorbidrag”. 

Varje fredagseftermiddag har juniorkommittén arrangerat juniorbridge under 

ledning av Adam Stokka där 2–4 bord har deltagit. 

Även i år anordnades en Pro-am-tävling där överskottet gick till juniorbridgen i 

Stockholm. Det anordnades även en paneldiskussion där några av proffsen deltog 

och diskuterade dagens brickor. 

JK har fortsatt ha två juniorbössor i lokalen för att på så vis få in mer pengar till 

juniorbridgen. Bössorna töms ungefär en gång i månaden. I februari beslutade 

styrelsen att den spelare vars mobiltelefon ringer under pågående spel, istället för 

att få poängavdrag, skall uppmanas att lägga 20 kronor i juniorbössan. 

Under våren har en juniorkurs anordnats under ledning av Erika Rodin. Totalt 

deltog 15 juniorer i åldrarna 9–16 år. Kursen avslutades med en resa till 

Rikslägret. 

Under verksamhetsåret arrangerade SBF ett Riksläger där Erika Rodin och Kristin 

Nedlich arbetade som ledare. Under lägret deltog 10 juniorer från Stockholm. 

I JSM-lag deltog 11 juniorer från Stockholm medan 12 deltog i JSM-par. Under 

sommaren vann Sverige JEM-guld i både U21 och U26 där juniorer från 

Stockholm fanns med i båda klasserna. 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2016/2017 (kr): 

 Budget Utfall 

Ledararvoden 80 000 74 000 

Junioraktiviteter 70 000 59 000 

Bidrag från StBF -12 000 -12 000 

Bidrag från Göranssons minnesfond -15 000 -15 000 

Bidrag från framtidsfonden -15 000 -15 000 

Pro-Am -50 000 -20 000 

Juniordagar 10 000 0 

 ________ ________ 

Totalt 68 000 71 000 

Intäkter i förhållande till budget:  -3 000 

Erika Rodin har varit junioransvarig. 
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7. Lokal & säkerhet 

Lokalen behöver som alla vet ständig översyn. Därför behövs en person som har 

överblick om vad som ska åtgärdas. Vår ”hustomte” Janne Bergholm lagar bland 

annat stolar, byter glödlampor och klär om bridgebord. Janne gör varje månad en 

besiktning av lokalen och ser då vad som behöver åtgärdas. Styrelsen och 

tävlingsledarna kan på en ”åtgärdslista” skriva in vad de anser behöver åtgärdas. 

Janne för även en loggbok över åtgärderna, vilket gör att vi får en bra överblick av 

vad som har gjorts under året. 

Under våren gjorde vi ordning fler arbetsplatser, en till i TL-rummet och två till i 

det inre TL-rummet där en har reserverats för fjärrinloggning. 

I väntan på den kommande ombyggnaden målades toaletterna vid det stora 

kapprummet om i mars. 

Värden har under verksamhetsåret utfört en OVK-besiktning och satt in 

rörelsestyrd belysning i soprummet. 

Efter att under två år för vår skull ha haft öppet till kl. 23 så flyttade garaget tvärs 

över gatan, utan att meddela oss, tillbaka stängningstiden till kl. 22. Det medförde 

att sena kvällsspelare blev tvungna att tillfälligt låna en nyckel av TL för att kunna 

hämta ut sin bil. I juni 2016 bytte garaget betalsystem vilket har påverkat 

parkeringen i garaget än mer, se avsnittet om smartkort. Sedan betalsystemet 

byttes har vi på mindre än ett år fram till halvårsskiftet sålt 3300 stycken 

parkeringskuponger. 

Även den här gången blev caféet godkänt vid Stockholms stads årliga, oanmälda 

livsmedelskontroll. 

Efter att ha använts under ett år djuptvättades i slutet av juli 2016 textilplattorna i 

spel- och skollokalen. 

Under året har vi fortsatt att byta ut ett stort antal stolar. Vi köpte 2010/11 in ett 

flertal stolar för endast cirka 350 kronor/styck. De höll bra i några år innan ramen 

samtidigt på flera började ge upp. Vi har föregående och detta år valt att köpa in 

stolar i olika prisklasser. I år köpte vi in 60 stolar för cirka 1 100 kronor/styck och 

drygt 80 stolar för cirka 600 kronor/styck. 

Den 1 oktober genomfördes en utbildning för utrymningsledare rörande hjärt- och 

lungräddning, träning på vår hjärtstartare och brandkunskap. Alla tävlingsledare 

och lärare ska genomgå denna utbildning kontinuerligt. 

I lokalgruppen har Börje Primér (lokalansvarig), Caroline Tesch 

(säkerhetsansvarig) och Jan Bergholm (hustomte) ingått. 
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8. Medlemsfrågor 

Vår medlemsavgift för 2016/17 var oförändrad 180 kronor. Det innebar att den 

som representerade Bridgeklubben S:t Erik betalade totalt 460 kronor i 

medlemsavgift där 50 kronor gick till Stockholms Bridgeförbund (en höjning med 

10 kronor) och 230 till Svenska Bridgeförbundet. 

Medlemsstatistik 

Då vi ständigt får nya medlemmar poängteras att statistiken är från 2017-07-05. 

Enligt den har vi 5 056 representerade medlemmar men många har inte betalt och 

är inte aktiva längre. 

Betalda medlemmar i år = 3 312 (en mer än förra året) 

Varav medlemmar som representerar BK S:t Erik = 2 955 

Varav introduktionsmedlemmar = 357 (tio mer än förra året) 

Varav juniorer = 79 

Varav ständiga medlemmar = 21 

Varav hedersmedlemmar = 8 

Ansvarig har Yvonne Flodqvist varit. 

9. Brickläggningen 

Det har nu gått fyra år sedan klubben tog över brickläggningen. Det har fungerat 

bra under Kalle Perssons ledning. 

Under året har hyllorna i brickläggningsrummet byggts om och fler satts upp så 

att brickorna kan lagras stående i stället för liggande. Avsikten är få en jämnare 

användning av brickorna. 

Lägg märke till att vid redovisningen läggs vid interna tävlingar arvodeskostnaden 

för brickläggningen direkt på tävlingen. För brickläggningen redovisas då varken 

intäkter eller arvodet för läggningen. Det innebär att en sammanställning för 

brickläggningen kommer att redovisa förlust eftersom de interna tävlingarna inte 

kommer att bidra till att täcka brickläggningens övriga kostnader. 

Lagda brickor (styck): 

 2016/2017 2015/2016 

Till interna tävlingar 41 156 47 225 

Till Skolan 11 703 12 381 

Till externa beställare 12 793 11 070 

 _______ ______ 

Totalt 65 652 70 676 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2016/2017 (kr): 

 Budget Utfall 

Avskrivningar på utrustning   

och mindre inköp 53 000 39 000 

Läggningsarvoden 49 000 46 000 

Intäkter -63 000 -63 000 

 _______ ______ 

Totalt 39 000 22 000 

Intäkter i förhållande till budget:  17 000 

Ansvarig i styrelsen har Yvonne Flodqvist varit. 
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10. Avtal 

Under verksamhetsåret har följande avtal tecknats, rena förlängningar ingår inte: 

*) Ett avtal har tecknats med vår hyresvärd BRF Inedal där de till renoveringen av 

köket bidrar med 450 000 kr och betalar besiktningskostnaderna. I avtalet ingår 

också att vår hyra hålls oförändrad under nio år, förutom den årliga indexjustering 

som redan ingår, och att klubben får ansvara för köksombyggnaden. Det betyder att 

klubben får genomföra de byggnadsåtgärder vi finner nödvändiga, men också ta 

ansvar för att dessa åtgärder fungerar - Frihet under ansvar. 

*) Ett avtal med en ny caféentreprenör har tecknats där hyran för caféet med höjs med 

50 % jämfört med avtalet med den gamla entreprenören. 

*) Ett femårsavtal om att hyra en helt ny kopieringsapparat har ingåtts från och 

med den 1 juni 2017. Vår månadskostnad kommer att minska något. Den nya 

skrivaren är snabbare än den gamla, 55 i stället för 45 kopior/minut. 

*) Ett avtal om hämtning av kartong varje vecka, utom på sommaren, har tecknats 

till drygt 20 % lägre kostnad per gång. Tidigare har hämtning skett efter avrop. 

Ansvarig i styrelsen har Gunnar Andersson varit. 

11. Smartkort 

Klubbens system för betalning av startavgifter med smartkort har nu varit i drift i 

tre år, användningen ökar och systemet fungerar bra. Under året har betalningar 

med smartkort börjat användas även i Bridgeskolans spelaktiviteter. 

Under året har smartkortssystemet utvecklats. En manual har tagits fram, vi kan 

nu för ett specifikt kort skriva ut en transaktionsrapport och skriva ut en 

skuldrapport. Samtliga TL har också med en personlig kod getts möjlighet att 

ladda smartkort med en spelavgift. Det sistnämnda för att vi på sikt ska kunna 

avskaffa presentkorten. 

Systemet har under året drabbats av några få fel. Den nya transaktionsrapporten 

har underlättat uppföljningar betydligt. 

Helt nya rutiner gäller numer i parkeringsgaraget tvärs över gatan. Tidigare fick 

garageparkerare ett parkeringstillstånd att placera innanför vindrutan som berättigade 

parkering till bridgetaxa. Klubben brukade dela ut cirka 500 stycken/år. 

Parkeringsbolaget införde i höstas ett nytt betalsystem liknande det för Stockholms 

trängselskatter där bilens registreringsnummer läses av vid in- och utfart. 

Parkeringsbolaget erbjöd då klubben att till ett förmånligt pris köpa vouchers som vi 

sedan kunde erbjuda våra medlemmar. Från den 1 september 2016 sålde klubben, med 

betalning via smartkort, en voucher för 80 kr eller sex stycken för 400 kr vilket den 1 

maj ökades till 100 respektive 550 kr då parkeringsbolaget ökade priset. En vanlig 

femtimmarsparkering i garaget kostar över 300 kronor. 

Under året har Mattias Weiler hållit i installation, prövning av uppdateringar och 

feluppföljning medan Mårten Gustawsson har haft det övergripande ansvaret. 

Statistik över smartkortssystemet: 

 2016-17 2015-16 2014-15 

Totalt antal sålda smartkort vid årets slut (st) 3100 2 400 1 650 

Andel avgifter smartkortsbetalade vid årets slut (%) 97 90 70 

Laddat belopp (kr/år) 7 096 574 5 868 271 4 241 693 

Antal laddningar (st/år) 10 430 8 479 5 757 

Snittladdning (kr/laddning under året) 680 692 737 
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11. Köksrenovering 

Bridgeklubbens kök byggdes helt om 22 maj–4 augusti 2017. Hela det befintliga 

köket revs och ett nytt byggdes upp. Kostnaden för ombyggnaden tas under det 

kommande verksamhetsåret 2017/18. 

Anledningarna till att köket byggdes om var flera. 

Myndighetskrav: Miljöförvaltningen bedömde vid sin årliga kontroll av vårt kök 

2014 att ”Verksamheten inte följde alla regler i livsmedelslagstiftningen. 

*) Lokalen var i behov av renovering. 

*) Trasig och sliten golvmatta i både beredningskök och förrådsutrymme vilket 

försvårade rengöring och medförde risk för fuktskador, golvbrunn saknades. 

*) Fettavskiljare installerad i omklädningsutrymmet. Tömning skedde genom 

lokalen. För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljare normalt placeras 

i separat utrymme väl avskilt från verksamheten och tömning får då inte ske 

genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras.” 

En sammanfattning följde: ”Miljöförvaltningen bedömer att detta avviker från 

kravet på lokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och storlek. 

Det ska gå att underhålla, rengöra och/eller desinficera på lämpligt sätt i 

lokalerna.” Miljöförvaltningen har dock därefter nöjt sig med klubbens besked att 

köket kommer att renoveras. 

Ny utrustning: Vi flyttade in i vår nuvarande lokal år 2000. Sedan dess har ingen 

köksrenovering skett och förnyad utrustning har köpts in begagnad varför det 

mesta i köket var gammalt, slitet och inte i skick att återanvändas. 

Bättre planlösning: Den tidigare var plottrig då köket för tio år sedan övertog den 

dåvarande toaletten för rörelsehindrade för att få ett förråd och en personaltoalett. 

Till ombyggnaden anlitades en arkitekt, Storköksbyrån, som ritade en genomtänkt 

planlösning med bland annat ett separat diskrum. 

Mer el: Hittills har köket haft en elcentral vilken nätt och jämnt har räckt. Trots en 

översyn för några år sedan gick fortfarande säkringar. Därför drogs el till 

ytterligare en central fram. 

Ny ventilation: I princip har köket hittills saknat ventilation. Nu anslöts köket till 

både till- och frånluft. 

Ny fettavskiljare: Placerades enligt Miljöförvaltningens krav i ett soprum under 

bridgeköket. 

Nya golvbrunnar: Har saknats vilket har gjort att köket har varit svårstädat. För att 

kunna installera golvbrunnar, utan borrning, lades ett övergolv där även på ett 

smidigt sätt ledningar kunde dras. 

Sammanfattningsvis måste en renovering av köket ske. En bridgeklubb kräver ett 

café. Renoveringen blev dyr men skedde utan lyx och det går inte att göra en 

seriös renovering billigare. Klubbens hyresvärd Brf Inedal 16 bidrar med pengar 

men klubben bekostar merparten. Den fördelningen gör att värden på nio år inte 

kommer att höja vår hyra. Däremot kommer klubben fortsättningsvis att ta ut en 

högre hyra av vår köksentreprenör. Det är klart att köksrenoveringen påverkar 

våra medlemmar. På grund av renoveringen har bordsavgiften höjts. Totalt bör 

dock påverkan bli positiv. Den kanske vanligaste orsaken till missnöje på vår 

klubb är köer för att få handla av vårt café. I och med att köket renoverats och 

omplanerats ges förutsättningar för bättre service. 


