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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 2017/2018 

3. Tävlingsverksamheten 

4. Utbildning 

5. Information & PR 

6. Ungdomsverksamheten 

7. Lokal & säkerhet 

8. Medlemsfrågor 

9. Brickläggningen 

10. Avtal 

11. Smartkort 

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. 

Ombyggt café med en ny entreprenör 

Sedan ett år drivs vår caféteria med nybyggt kök av Träkarlens café. I samband 

med köksombyggnaden förlängdes vårt hyreskontrakt med nio år och ett 

femårsavtal skrevs med Träkarlens café. För en ingående redogörelse för 

ombyggnaden se avsnittet Kök i förra årets verksamhetsberättelse. 

Tilläggas kan att efter köksombyggnaden blev det lätt för våra besökare att gratis 

ta kolsyrat vatten via en tappkran från en ny vattenmaskin. 

Efter ombyggnaden startade vi med separat matavfallshämtning, vilket har 

fungerat bra. Se även avsnitt om Avtal. 

Klubbfest 

Klubbens firade 70 år med en fest den 21 april. Drygt 100 medlemmar deltog på 

en mycket uppskattad tillställning i klubblokalen. 
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Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften har hållits oförändrad. 

Avstämning mot verksamhetsplanen 2017/2018 

Årets resultat blev 103 480 kr bättre än budgeterat. Det förklaras i huvudsak av att 

vi har börjat skriva av den skuld som klubben har till de som har laddat sina 

smartkort. Se även avsnitt om Smartkort. 

2. Fakta 2017/2018 

Omsättningen för perioden har varit:  11 399 213 kr 

Nettoöverskottet blev: 530 480 kr 

Överskottet behövs för att efter köksrenoveringen åter bygga upp ett kapital. Kortsiktigt 

för att klara likviditeten under de sommarmånader då vi har låga intäkter, långsiktigt för 

att behålla den handlingsfrihet som klubben har haft under decennier. 

Styrelsemöten: 12 stycken. 

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

Börje Primér, Yvonne Flodqvist, Erika Rodin, Kristin 

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

(sekreterare), Daniel Gullberg och Gunnar Andersson. 

Medlemsantal: Den 20 maj 2018 hade vi 3 267 medlemmar 

varav 2 948 representerade oss. 

Arvoden till förtroendevalda och förtroendeuppdragstagare 

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

erhållit arvoden. Styrelsearvodet var för andra året i rad 200 000 kr exklusive 

sociala avgifter. 

Vi har fortsatt att arvodera våra tävlingsledare vid utbildning på minst silvernivå. 

Följande arvoden har utgått: 

 2017/2018 2016/2017 

Styrelsearvoden 200 000 kr 200 000 kr 

(Förvaltnings- och internrevisor erhåller ej arvode) 

Övriga utbetalda arvoden 1 899 100 kr  1 801 134 kr 

Totalt utbetalda arvoden 2 099 100 kr 2 001 134 kr 

Sociala kostnader styrelsearvoden enligt lag 52 832 kr 52 910 kr 

Sociala kostnader övriga arvoden enligt lag 547 656 kr 505 187 kr 

Sociala kostnader enligt lag 600 488 kr 558 097 kr 

Totala kostnader för arvoden 2 699 588 kr 2 559 231 kr 
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3. Tävlingsverksamheten 

Ligan allmänt 

Deltagarantalet har varit stabilt med 345 lag på hösten och 344 lag på våren.  

Inför höstsäsongen stängdes ”kvällsligan”. Vi erbjöd inte längre upp- eller 

nedflyttning till en annan kväll. Efterfrågan var liten och ändringen gör det 

enklare både för spelare och den kvällsligaansvarige. 

Enligt en godkänd motion till årsmötet 2016 får det lag som hänger en ligamatch 

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 

Fortsätter att med 78 lag vara fulltecknad på tisdagar och öka på torsdagar, på 

våren till 36 lag. Ökningen motsvaras av en minskning av kvällsligan. 

Kvällsligan 

Under vårsäsongen deltog 230 lag (69 på måndagar, 48 på tisdagar, 68 på 

onsdagar och 45 på torsdagar). 

Dagspel 

Året runt har vi spelat partävling med strata vid två tillfällen, Måndagsbridgen och 

Onsdagsmötet med 54 deltagande par per tillfälle (58 par förra verksamhetsåret).  

På försök gjorde vi vid verksamhetsårets start om fredagsbridgen till barometer 

och inkluderade tävlingen tillsammans med lördags- och söndagsbarometrarna till 

helgbarometrar. Där har alla tre samma upplägg med två prislistor (HCP/Scratch). 

Alla tre tävlingarna ingår även i en och samma poängserie för att uppmuntra till 

mer regelbundet deltagande. Hittills har försöket haft ett positivt utfall då 

fredagsbridgen har ökat till 22 par (16 par). 

Strata 

Svenska Bridgeförbundet började under Bridgefestivalen 2018 att använda den av 

Tomas Brenning åt oss utvecklade tävlingsupplägget strata 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) kompletterad med gruppindelning även efter handikapp. 

SBf har därefter generöst ersatt klubben för våra utvecklingskostnader. 

Mästarpoängsnålar 

Under Mattias Weilers ledning har utdelningen av mästarnålar flutit på bra. Vi är 

nu i stort sett ikapp och delar ut nålar allt efter att de skickas till oss från SBf. 

Tävlingsutrustning 

Spelkorten byts vanligen ut till ligastarterna två gånger om året. Vi har även bytt 

ut samtliga budlappar i lokalen under vår senaste TL-träff i början av april. 

Allsvenskan 

Från och med denna säsong behövde våra lag endast betala bordsavgifter. 

Klubben betalar fortsättningsvis hela start- och logikostnadsavgiften till SBf i 

stället för som tidigare hälften. Klubbens kostnader för sina allsvenska lag 

fördubblades i och med detta till närmare 20 000 kronor per säsong. 
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Partävlingsresultat visas på TV-skärm  

På försommaren provade vi att under en Fredagsbarometer bara visa resultat på 

TV-skärmarna och dela ut resultatpapper först efter tävlingens slut vilket 

fungerade bra. Provet utökades under sommaren med ”progressiv partävling” då 

ställningen i Sommarserien för mindre rutinerade visades på TV-skärmar. 

”Progressiv” innebär här att tävlingsprogrammet utifrån de resultat som är 

inrapporterade beräknar slutställningen ”just-nu”. 

Jourspelare 

Klubben erbjuder numera partnergaranti i alla våra regelbundna partävlingar, det 

vill säga Måndagsbridgen, Onsdagsmötet, Fredagsbarron, Lördagsbarron och 

Söndagsbarron. En av våra spelare i jourspelarpoolen, Tor Simonsen, har under 

året föredömligt gjort i ordning ett jourspelarschema på nätet. 

Ingen SM-lag semifinal 

Klubben har slutat arrangera en SM-lagsemifinal då ersättningen från Svenska 

Bridgeförbundet inte täcker vårt tävlingsledararvode. Vi har svårt att förstå varför 

vi antingen ska sponsra SBf eller arvodera någon av våra TL mindre för än SM-

lagsemifinal än för en annan guldtävling. 

Kvällsligan - nettointäkter: 2 295 051 kr (budgeterat: 2 430 000) 

Kvällsligan hade under hösten 242 och under våren 230 deltagande lag. 

Mästarserien vanns under hösten 2017 av lag Bahaj (Olle Wademark, Jan 

Andersson, Christer Eriksson, Martin Flodén, Per Hallberg, Mikael Lindblom, 

Anders Palmgren och Jan Selberg), och under våren 2018 av lag BK Herkules 

(Kathrine Bertheau, Fredrik Alfredsson, Lars Andersson, Måns Berg, Jessica 

Larsson, Matias Rohrberg, PO Sundelin, Johan Sylvan och Frederic Wrang). 

Dagligan - nettointäkter: 1 160 981 kr (budgeterat: 1 040 000) 

Dagligan hade under hösten 103 deltagande lag varav 25 på torsdagar och under 

våren 114 lag varav 36 på torsdagar. 

Bästarseriens cupspel vanns under hösten 2017 av lag Straffdubblarna (Åke 

Sjöberg, Kenneth Bäckström, Ivar Hjelm, Pär Ol-Mårs, Margareta Sjöberg, 

Kerstin Strandberg och Lillemor Strindberg), och under våren 2018 av desamma. 

Dagbridge - nettointäkter: 368 702 kr (budgeterat: 600 000) 

Måndagsbridgen har cirka 54 deltagande par per tillfälle (60 par förra 

verksamhetsåret) och Onsdagsmötet cirka 53 par (56 par).  

Sommardag - nettointäkter: 15 030 kr (budgeterat: 35 000) 

Under sommaren har vi haft dagbridge med HCP/Scratch på tisdagar och 

torsdagar dagtid med cirka 24 par (24 par). 

Sommarserien - nettointäkter: -3 879 kr (budgeterat: 60 000) 

Under sommaren har vi låtit måndags- och onsdagsbridgen dagtid fortlöpa. På 

måndag och torsdag kvällar har vi traditionsenligt spelat Sommarserien med cirka 

25 par per gång (30 par) medan lite mindre erfarna spelare, högst ruternålen, har 

spelat på onsdagskvällar med cirka 14 deltagande par per gång (13 par). På tisdag 

och torsdag dag har vi haft HCP/Scratch. 

På tisdagskvällar genomfördes en Gröna Hissen lagtävling med cirka 4 deltagande 

lag per gång (4,5) till och med juni medan tävlingen fick ställas in under juli. 
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Helgbarometrar - nettointäkter: 25 275 kr (budgeterat: 20 000) 

På fre-, lör- och söndagar spelas barometrar med cirka 22 deltagande par varje fredag 

(16 par när tävlingen fortfarande spelades som partävling), lördagar 10 par (12) och 23 

par varje söndag (24 par). 

Guldtävlingar - nettointäkter: 8 148 kr (budgeterat: -10 000) 

Vi anordnade två guldtävlingar under året: Plattliret, med 52 (förra året 36) 

deltagande par, som vanns av Johan Upmark och Geir Helgemo samt Guld-IAF, 

med 39 (förra året 42) deltagande par, som vanns av Henrik Wegnelius och 

Tommy Bergdahl. 

Silvertävlingar - nettointäkter: -33 772 kr (budgeterat: 10 000) 

Det är troligt att några silvertävlingars intäkter har bokförts på övriga tävlingar. 

Under året har vi arrangerat 10 silvertävlingar: 

Öppna KM-par, med 23 (21) deltagande par, vanns av Ylva Strandberg och Tore 

Stormo, 

Luciasilver, med 29 (38) par, vanns av Ola Rimstedt och Matias Rohrberg, 

Annandagssilver, med 48 (36) par, vanns för andra året i rad av Björn 

Wenneberg och Göran Andersson, 

Mellandagssilver, med 44 (45) par, vanns av Simon Hult och Mikael Björin, 

Nyårssilver, med 45 (47) par, vanns av Peter Bertheau och Frederic Wrang, 

Trettondagssilver, med 43 (56) par, vanns av Hans Thormar och Fredrik Norling, 

Pro-am, med 49 (60) par, vanns av Peter Carlsson och Tommy Strindfors vilket 

var andra året i rad för Peter, 

Långfredagssilver, med 36 (36) par, vanns av Anna Zack Efraimsson och Bengt-

Erik Efraimsson, 

Öppna KM-individuellt, med 24 (32) spelare, vanns av Per Clarin, och 

Nationaldagssilver, med 39 (27) par, vanns av Anna Zack Efraimsson och Bengt-

Erik Efraimsson. 

Övriga tävlingar - nettointäkter: 39 037 kr (budgeterat: 10 000) 

Vi har också arrangerat diverse övriga tävlingar såsom: 

Julkul dag, med 90 (66) par vanns av Göran Lind och Kerstin Hallgren, 

Skinkbarometer dag HCP/Scratch, med 73 (75) par, vanns av Staffan och Ninni 

Troell, 

Skinkbarometer kväll HCP/Scratch, med 77 (76) par, vanns av Pontus Silow och 

Peter Carlsson, 

Julkul, med 134 (147) par, vanns av Ola Weinberg och Anders Björkman, 

Vårkul, med 61 (58) par, vanns av Eva Wetterhall och Karl Persson, 

Vårkul dag, med 60 (50) par, vanns av Margit Belenius och Robert Bakonyi, och 

Nybörjarträffen, med 25 (12) par, vanns av Miguel Galrinho och Antonio Abaldo. 

Tvåorna Gunvor och Gunnar Albertsson vann den nationella sammanräkningen. 

Allsvenskan - nettointäkter: -11 558 kr (budgeterat: -10 000) 

BK S:t Erik representerades av 12 lag i de tre nationella divisionerna. BK S:t Erik 

Morot åkte tyvärr ur den högsta serien, men har nog goda möjligheter att ta sig 

tillbaka. 

Division 2 Norra 

På första plats och uppflyttning till Elitserien kom S:t Erik Ebenius Crew.  

Spelartrupp: Ulf Nilsson, Mårten Gustawsson, Simon Hult, Adam Stokka, Thomas 

Wrang, David Wrang, Frederic Wrang och Leif Bremark.  

De två andra S:t Eriks-lagen Team Sur Mer och Olrog höll sig kvar i division 2.  
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Division 2 Östra 

1. BK S:t Erik Bahaj kom på en mycket oturlig andraplats (0,96 VP efter ettan) och 

får därmed försöka ta sig upp nästa säsong. På femte plats kom BK S:t Erik Weiler.  

Division 3 Stockholm 

1. BK S:t Erik Gevalia (Lennart Rehle, Lars-Erik Rudström, Madeleine Swanström, 

Björn Gustafsson, Anders Segerfelt, Ric Sällsten, Harry Nisell, Peter Backlund, Arne 

Persson) vann serien med nästan en hel match (19,97 VP) till godo. 

Externa tävlingar 

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

SM-par Damer 2017 

2. Catharina Ahlesved 

3. Gudrun Strandberg och Ylva Strandberg 

SM-par Mixed 2017 

3. Catharina Ahlesved 

SM-lag Veteraner 2017 

1. Nestors (Björn Wenneberg) 

JSM-par 2017 

1. Johan Säfsten och Yvonne Wiseman 

Allsvenskan 2017 

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

Rimstedt) 

3. BK Lavec Smile, (Johan Sylvan, Fredrik Nyström och Johan Upmark) 

SM-lag 2018 

1. Michielsen, (Per-Ola Cullin, Peter Bertheau, Frederic Wrang, Mikael Rimstedt, 

Ola Rimstedt, Simon Hult) 

VM-lag Damer 2017 

3. Sverige (Kathrine Bertheau, Ida Grönkvist och Emma Övelius) 

VM-lag Veteraner 2017 

3. Sverige (Bengt-Erik Efraimsson, Mats Axdorph, Sven-Åke Bjerregård, Anders 

Morath och Johnny Östberg) 

EM-lag Damer 2018 

2. Sverige (Catharina Ahlesved, Jessica Larsson, Kathrine Bertheau, Ida Grönkvist) 

EM-lag Veteraner 2018 

2. Sverige (Bengt-Erik Efraimsson, Mats Axdorph, PG Eliasson och Anders Morath) 

NM-par U16 2018 

1. Markus Bertheau och Andreas Abragi) 

EM-lag U26 2017 

1. Sverige (Ola och Mikael Rimstedt, Simon Hult, Adam Stokka, Ida Grönkvist och 

Mikael Grönkvist) 

EM-lag U21 2017 

1. Sverige (Castor Mann) 

TK har under året bestått av Kristin Nedlich (styrelsemedlem), Mattias Weiler, Karl 

Persson, Ola Weinberg (kvällsligaansvarig) och Björn Gustafsson (dagligaansvarig). 
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4. Utbildning 

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 2017/2018 överträffat de 

budgetramar som ställts upp inför säsongen. 

Under verksamhetsåret har skolan haft cirka 900 elever per termin, vilket är cirka 

100 elever färre än tidigare år. Nedgången är en källa till bekymmer och på grund 

av detta tapp har skolan planerat en stor satsning för att locka elever till utbildning 

i september 2018. Sammansättningen av elevunderlaget är inte optimalt. Det är 

förhållandevis få som går grundutbildningarna, medan tillströmningen av elever 

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

grundutbildningar ges på flera andra klubbar i Stockholmsområdet. Det breda 

utbudet av fortsättningskurser hos oss kan däremot inte fås någon annanstans.   

Under verksamhetsåret 2017/2018 genomfördes en kursutvärdering bland dem 

som genomgått grundkurs A. 95 elever lämnade in svar på enkäten.  Eleverna ger 

genomgående mycket höga betyg på kurserna, lärarna och kursböckerna. På en 

femgradig skala ligger betygen i huvudsak på 4,6 eller 4,7. Vad gäller trivseln 

med lokalerna avviker dock betygen påtagligt. Här är betyget endast 3,4. 

Resultatet av denna kursutvärdering överensstämmer i stort med tidigare år. 

Under året har nästan 250 elever genomfört Grundkurs A medan 280 personer 

fullföljde Grundkurs B. Det är ingen större skillnad på deltagarantalet mellan 

höst- och vårterminerna. Ytterligare exempel på antal elever i olika kurser är 

Bättre Spel som lockat 250 och Bättre Bud 220 deltagare. Skolan har få avhopp 

från de cirka 10 olika kurstyper som ges. Ungefär tio personer per termin brukar 

få sin kursavgift återbetald om de av någon anledning tidigt avbryter sin kurs.   

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 2017/2018 (kr): 

  Budget Utfall Differens 

Kursavgifter 3 200 000 3 173 000 -27 000 

Spelverksamhet 975 000 1 093 000 118 000 

 D-serien 200 000 193 000 -7 000 

 Bridgeträning 220 000 270 000 50 000 

 Fredagsgodis 540 000 608 000 68 000 

 Lektioner 15 000 22 000 7 000 

Trivseltorsdag 320 000 307 000 -13 000 

                                                            

Totalt 4 495 000 4 573 000 78 000 

Intäkterna översteg således budgeten med 118 000 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. 
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5. Information & PR 

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

biblioteket, arkivfrågor och allmän information inklusive anslagstavlor. 

Nätverk 

Vi har flera gånger upplevt problem med internet och nätverket, som kulminerade den 

12 januari då nätverket låg nere under Fredagsgodis. Detta gjorde att tävlingen behövde 

beräknas manuellt. Börje Rudenstål, som är ansvarig för nätverket, har gjort ett stort 

arbete och på sistone har vi inte upplevt några problem. Vi har även satt upp bättre 

rutiner för att hantera dylika problem om de skulle dyka upp igen. Målet är att 

verksamheten ska kunna fortgå som vanligt även under pågående tekniska problem. 

Hemsidan och Facebook 

Det har varit en del problem med nyhetsflödet på hemsidan som är kopplat till klubbens 

Facebook-sida. Detta beror på att Facebook gjort ändringar efter att information om 

användare har läckt ut. Det fungerar nu nästan som tidigare igen och vi hoppas slippa 

fler problem av denna typ. 

Vi har även arbetat med att få till ett mer kontinuerligt nyhetsflöde så att hemsidan ska 

kännas aktuellare. 

Rama - BBO 

Under hösten sände vi Rama från mästarseriens semifinal och final. Under våren sände 

vi från finalen. De sågs av cirka 1 500 personer. Ansvarig har Yvonne Wiseman varit. 

IT 

Under hösten började klubbens internet periodvis gå ner med följd att till exempel 

tävlingsresultat inte kunde läggas ut. Upprepade klagomål ledde inte till någon 

förbättring varför klubben i oktober bytte bredbandsleverantör till Ownit.  

I början av verksamhetsåret identifierade vi risker i att viktiga funktioner i klubbens 

verksamhet stöddes av servrar som hade några år på nacken och saknade backuper. För 

att lösa detta har vi uppgraderat en av servrarna till en modern med en speglad 

backupdisk och ersatt den andra med en motsvarande molntjänst. Vi har också skaffat 

en UPS-server som ger tre timmars drifttid åt vår server vid strömavbrott. Vi har även 

installerat tävlingsuträkningsprogram på klubbens två bärbara ramadatorer för 

användning vid strömavbrott. Vi hoppas att vi nu är rustade mot datorhaverier. 

Flera av datorerna, som också började bli gamla, har uppgraderats. Detta gäller bland 

annat de i biblioteket som klubbens medlemmar fritt kan utnyttja för att till exempel 

spela på BBO. 

Arbetet med ligamodulen Englund har lagts på is. 

Vi har tur att våra medlemmar är kunniga och kan hjälpa oss med detta. I IT-kommittén 

har Daniel Gullberg (ansvarig) och Börje Rudenstål ingått. Dessutom har Tomas 

Brenning varit instrumental i arbetet med IT. 

Sponsorhuset 

Vi har för andra året samarbetat med Sponsorhuset (SH). Varje köp från en 

ansluten nätbutik ger pengar tillbaka både till den som handlar och till BK S:t 

Erik. Alla pengar som klubben får in denna väg går oavkortat till vår 

juniorverksamhet. Samarbetet har ännu inte gett de pengar vi har hoppats på men 

kommer att fortsätta och vi hoppas naturligtvis på att fler medlemmar ansluter sig. 
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Bibliotek 

Efter att köksrenoveringen var slutförd kan man återigen nyttja biblioteket där 

klubbens medlemmar fritt kan låna allehanda bridgelitteratur. 

I vårt bibliotek finns det rikligt med bridgelitteratur, det mesta donationer, som 

fritt kan lånas av medlemmarna. Det finns även en besöksdator, som används 

flitigt av medlemmarna. Därutöver har biblioteket fungerat som mötesrum för 

styrelsen och för StBf under verksamhetsåret. Då det även ibland finns föremål 

som inte hör hemma där, kvarstår vår ambition att skapa bättre ordning i 

biblioteket framöver. 

Pass 

Vi har gett ut ett jubileumsnummer till klubbens 70-årsfest. Många medlemmar 

engagerade sig och delade med sig av såväl goda och dåliga minnen ur klubbens 

historia. Lars OA Hedlund hjälpte till med bilder genom att fotografera av 

klubbens bildarkiv. Detta bidrog till att göra tidningen både mer levande och 

nostalgisk. Mottagandet var mycket gott. Ansvarig redaktör var Måns Berg. 

Vi har funderat på hur Pass ska utformas i framtiden och frågat vårat medlemmar 

med en enkät. Denna visar på att tidningen är mycket uppskattad och en majoritet 

vill ha kvar den i tryckt format som skickas hem. 

Samtidigt bör man bättra kunna utnyttja digitaliseringen i samhället för att kunna 

nå ut till och engagera fler. Vi är glada att Noomi Hebert har tagit på sig 

redaktörsrollen för ett nummer och tillsammans med henne arbetar vi på att förnya 

tidningen, utan att ta bort det som medlemmarna uppskattar mest. 

I kommittén har Daniel Gullberg (ansvarig), Måns Berg och Rolf Molin ingått. 

Fototek 

I samband med förberedelserna för jubileumsnumret av Pass fotograferade LOA 

Hedlunds av många av klubbens gamla foton och lade upp dessa på vårt 

nystartade ”Fototek”, i det här fallet en molnförvaring på Google Drive. 

GPDR 

Den nya dataskyddlagen har inte inneburit någon förändring för klubben då vi 

arbetar mot en kopia av Svenska Bridgeförbundets medlemsregister. 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2017/2018 (kr): 

 Budget Utfall 

IT-kostnader 90 000 67 000 

Hemsida, internet 12 000 65 000 

Fotoblogg 6 000 0 

Sponsorhuset 5 000 2 300 

Bibliotek 20 000 0 

Pass 125 000 100 000 

 ________ ________ 

Totalt 258 000 234 300 
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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 ”Junior” och 

vidare under ”Juniorbidrag”. 

Varje fredagseftermiddag har juniorkommittén arrangerat juniorbridge under 

ledning av Erika Rodin (höst) och Johan Wahlberg (vår) där 2–4 bord har deltagit. 

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

Stockholm. Nytt för i år var att tävlingen arrangerades på en fredag (innan 

Plattliret) vilket var uppskattat av deltagarna. 

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. 

Under året har det varit färre stockholmsjuniorer som deltagit i Riksläger/JSM-

tävlingar än vanligt. JSM-lag behövde exempelvis ställas in på grund av för få 

deltagande lag. 

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

Stockholm fanns med i båda klasserna. 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2017/2018 (kr): 

 Budget Utfall 

Fredagsbridgen 10 000 -1 581 

Ledararvoden 50 000 -24 038 

Bidrag till läger/tävlingar 40 000 -21 649 

Övriga juniorkostnader 20 000 -12 178 

Pro-Am (inkl. juniorbössor) -25 000 33 734 

Bidrag från StBf -12 000 12 000 

 ________ ________ 

Totalt 83 000 -13 712 

Intäkter i förhållande till budget:  69 288 

Ledararvoden är i verkligheten högre då några ännu inte är uttagna. 

Erika Rodin har varit junioransvarig. 

http://www.sterik.se/
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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 lampor 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 året har vi fortsatt att byta ut stolar. Vi köpte 2010/11 in ett flertal stolar för 

endast cirka 350 kronor/styck. De höll bra i några år innan ramen började ge upp. 

Vi har nu i tre år valt att köpa in stolar i olika prisklasser. Förrförra året köpte vi in 

50 stolar, förra året 140 och i år 30 för drygt 600 kronor/styck. 

Under juluppehållet hade vi inbrott. Larmet gick igång som det skulle, men 

dessvärre förstördes ett dörrglas och panelen till larmet fick bytas ut helt.  

Vi har börjat installera LED-lampor. Under våren byggde vi om alla taklampor i skolan, 

i korridoren utanför skolan samt i entrén för LED. Dessutom byttes lamporna på 

toaletter ut till LED. Vi planerar att byta ut resterna av lamporna under nästa år. 

Den 6 april genomfördes en utbildning för utrymningsledare rörande hjärt- och 

lungräddning, träning på vår hjärtstartare och brandkunskap. Alla tävlingsledare 

och lärare ska genomgå denna utbildning kontinuerligt. 

Belysningen i vindfånget har tidigare tillsammans med utebelysningen gått på 

timer. Den har nu bytts ut till att regleras manuellt. 

I lokalgruppen har Börje Primér (lokalansvarig), Caroline Tesch 

(säkerhetsansvarig) och Jan Bergholm (hustomte) ingått. 

Trivsel 

Under det gångna året har en trivselgrupp, bestående av Carin Möller, Anders 

d’Aquino, Johan Tesch och Caroline Tesch, bildats. Gruppen har tagit fram nya 

trivselregler för klubben. 
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8. Medlemsfrågor 

Vår medlemsavgift för 2017/2018 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 och 230 till 

Svenska Bridgeförbundet. 

Medlemsstatistik 

Då vi ständigt får nya medlemmar poängteras att statistiken är från 2018-05-20. 

Enligt den har vi 5 142 representerande medlemmar men många har inte betalt 

och är inte aktiva längre. 

Betalda medlemmar i år = 3 267 (45 färre än förra året) 

Varav medlemmar som representerar BK S:t Erik = 2 948 

Varav introduktionsmedlemmar = 343 (14 färre än förra året) 

Varav juniorer = 89 

Varav ständiga medlemmar = 22 

Varav hedersmedlemmar = 8 

Ansvarig har Yvonne Flodqvist varit. 

9. Brickläggningen 

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

bra under Kalle Perssons ledning. 

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): 

 2017/2018 2016/2017 

Till interna tävlingar 46 652 41 156 

Till Skolan 9 375 11 703 

Till externa beställare 10 128 12 793 

 _______ ______ 

Totalt 66 155 65 652 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2017/2018 (kr): 

 Budget Utfall 

Avskrivningar på utrustning   

och mindre inköp 53 000 35 000 

Läggningsarvoden 49 000 40 000 

Intäkter -70 000 -62 000 

 _______ ______ 

Totalt 32 000 13 000 

Intäkter i förhållande till budget:  19 000 

Ansvarig i styrelsen har Yvonne Flodqvist varit. 
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10. Avtal 

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

*) Under verksamhetsåret har klubben sagt upp det gamla larmavtalet och tecknat ett 

nytt avtal med Rapid. 

*) Efter den förra sommarens köksrenovering har vi börjat med utsortering av 

matavfall, två mindre matavfallskärl töms en gång i veckan. Därmed har vi kunnat 

halvera mängden hushållssopor och dragit ner på sophämtningskostnaderna med 

18 000 kronor per år. 

Ansvarig i styrelsen har Gunnar Andersson varit. 

11. Smartkort 

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

fyra år, användningen har börjat plana ut och systemet fungerar bra. 

Smartkorten används även i Bridgeskolans spelaktiviteter och för att betala 

parkeringsvouchers till garaget tvärs över gatan. Voucherna återförsäljs utan 

pålägg, för närvarande 100 kronor för en och 540 kr för sex. I det sistnämnda 

fallet blir styckepriset, inklusive 10 % laddningsrabatt, 81 kronor. En vanlig 

femtimmarsparkering i garaget kostar annars 295 kronor. 

Under året har smartkortssystemet utvecklats. En skuldrapport har tagits fram att 

beräkna hur många smartkort som under en längre period inte används och vilket 

totalbelopp som dessa är laddade med. Det gör att vi i årets bokslut för första 

gången har skrivit ner vår skuld ”förköp smartkort”. Efter överläggning med vår 

revisor skrev vi av 75 000 kronor vilket är på säkra sidan och motsvarar beloppet 

på de smartkort som inte har använts på två år. 

Systemet drabbas ibland av fel. Det vanligaste är att ett smartkort tas bort från en 

laddningsterminal innan det har laddats. Under året har Mattias Weiler hållit i 

feluppföljning medan Mårten Gustawsson har haft det övergripande ansvaret. 

Statistik över smartkortssystemet: 

 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 

Sålda smartkort vid årets slut (st) 3 450 3 100 2 400 1 650 

Avgifter kortbetalade vid årets slut (%) 97 97 90 70 

Laddat belopp (kr/år) 7 756 415 7 096 574 5 868 271 4 241 693 

Antal laddningar (st/år) 10 612 10 430 8 479 5 757 

Snittladdning (kr/laddning under året) 731 680 692 737 

 


