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Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2018/2019 
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 2018/2019 
3. Tävlingsverksamheten 
4. Utbildning 
5. Information & PR 
6. Ungdomsverksamheten 
7. Lokal 
8 Säkerhet 
9. Café 
10. Medlemsfrågor 
11. Brickläggningen 
12. Avtal 
13. Smartkort 
14. Toalettgruppsrenovering 

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 till caféet 

Den 11 mars tog bröderna Johan och Fredrik Wahlberg med café Storslam över 
driften av vårt café. Detta sedan Monica och Stefan Liljeqvist drivit Träkarlens 
café hos oss i närmare två år. Läs mer i det för året nya avsnittet om caféet. 

Ny belysning 

Under året har bytet av takbelysning till LED-lampor gått i mål. Det innebär 
miljövänligare belysning till lägre kostnad. Läs mer i avsnittet om lokal. 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften har hållits oförändrad. 

Avstämning mot verksamhetsplanen 2018/2019 

Årets resultat blev 195 459 kr bättre än budgeterat. Det förklaras av ”många 
bäckar små” - Flera saker har gett lite större intäkter medan flera har något mindre 
kostnader. 
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2. Fakta 2018/2019 
Omsättningen för perioden har varit:  11 462 023 kr 
Nettoöverskottet blev: 426 459 kr 

Överskott behövs för att efter renoveringarna 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: 10 stycken. 
Styrelseledamöter: Mårten Gustawsson (ordförande), Åsa Gindin (kassör), 

Börje Primér, Yvonne Flodqvist, Johnny Östberg, Rolf 
Molin, Mattias Weiler, Ann-Britt Carlén (sekreterare), 
Caroline Tesch, Daniel Gullberg och Gunnar 
Andersson. 

Medlemsantal: Den 5 maj 2019 hade vi 3 144 medlemmar 
varav 2 827 representerade BK S:t Erik. 

Arvoden till förtroendevalda och förtroendeuppdragstagare 

Föreningen har inte haft någon fast anställd men flera, främst tävlingsledare, har 
erhållit arvoden. Styrelsearvodet var för tredje 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: 

 2018/2019 2017/2018 
Styrelsearvoden 200 000 kr 200 000 kr 
(Förvaltnings- och internrevisor erhåller ej arvode) 
Övriga utbetalda arvoden  2 000 860 kr 
Totalt utbetalda arvoden  2 200 860 kr 

Sociala kostnader styrelsearvoden enligt lag  48 942 kr 
Sociala kostnader övriga arvoden enligt lag  571 783 kr 
Sociala kostnader enligt lag  620 080 kr 

Totala kostnader för arvoden  2 820 940 kr 
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3. Tävlingsverksamheten 
Ligan allmänt 

Deltagarantalet ökade till hösten från 344 till 349 och detta antal stod sig även 
under våren.  

Enligt en godkänd motion till årsmötet 2018 kan lag som i mycket god tid vet om 
att de inte kan spela en ligamatch vid ett schemalagt tillfälle anmäla detta till 
klubben samt motståndarlag och därmed slippa betala båda lagens startavgifter när 
matchen spelas vid annat tillfälle. 

Förslaget att vid hängda matcher, om resultatet meddelas inom två veckor från 
speldatum, ska ordinarie regelverk angående betalning gälla har inte genomförts 
då det går emot en tidigare godkänd motion från 2016. (Det lag som hänger en 
ligamatch betalar båda lagens startavgift, oavsett om matchen spelas eller ej.) 

Dagligan 

Fortsätter att öka från 120 lag under hösten till 128 lag under våren. Ökningen 
motsvaras av en minskning av kvällsligan. Under våren infördes ett cupspel 
mellan tisdagar och torsdagar för att kunna utse bästa laget för hela dagligan. 

Kvällsligan 

Under hösten deltog 229 lag och under våren 221. Ett nytt upplägg med 10-lags 
serier i båda grundspelet och slutspelet infördes, istället för som tidigare12- 
respektive 8-lags serier. 

En serie (Superettan) för de bästa lagen på tisdagar och torsdagar infördes med 
samma upplägg som för Mästarserien. 

För att minska antalet matcher på fel dag förändrades under våren slutspelet för de 
bästa lagen i Mästarserien och Superettan. 

Dagspel 

Året runt arrangerar vi partävlingar med strataberäkning vid två tillfällen, 
Måndagsbridgen och Onsdagsbridgen, med 52 (54) par i snitt. 

Barometrarna som spelas fredag, lördag och söndag har alla samma upplägg med 
två prislistor (handikapp och scratch) med 24 par i snitt. I lördagsbarometern var 
under tidig höst deltagarantalet så lågt att vi införde en stödsatsning och delade ut 
presentkort i fredags- och söndagsbarometrar som bara gällde för spel i 
lördagsbarometrarna. Satsningen visade sig vara framgångsrik och deltagarantalet 
i lördagsbarometern ökade från 8 till 18 par. Vi får se om deltagarantalet håller i 
sig under hösten utan stödsatsning. 

Sommarspel 

Under sommaren ordnar vi förutom Måndagsbridgen och Onsdagsbridgen på 
dagtid Sommarbridge (tisdagar och torsdagar), på kvällstid Sommarserien 
(måndagar och torsdagar), Sommarserien max ruternål (onsdagar) och nytt för i år 
Sommarligan (tisdagar). Sommarbridgen har två prislistor (handikapp och scratch) 
precis som våra ordinarie barometrar. I Sommarserierna infördes en tvådelad 
strata, måndagar och torsdagar en för alla samt en för par med max ruternål, och 
onsdagar en för par med max ruternål samt en för par med max klövernål. 

Sommarligan spelades de tre första tisdagarna, deltagande lag delades upp i två 
divisioner. Vid varje tillfälle spelades tre stycken 8-brickors matcher med 
gemensamma brickor och förutom lagresultat publicerades ett IAF-resultat där 
man kunde se vad samtliga par gjorde på alla brickor.  

Mästarpoängsnålar 

Under Mattias Weilers ledning fortsätter utdelningen av mästarnålar att flyta på. 
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Tävlingsutrustning 

Spelkorten som används i lagspelet har som vanligt bytts vid två tillfällen. Korten 
som används i våra partävlingar och barometrar byts däremot löpande. 

Klubbens Bridgemate-apparater, som används av spelarna vid resultatinmatning, 
har under sommaren skickats iväg på service. Servicen riktade sig endast på 
funktionen av apparaterna, inte på utseendet. De fungerar alltså nästan som nya 
men ser ut ungefär som när vi skickade iväg dem. 

Yvonne Flodqvist har fortsatt att beställa protokoll och blanketter tryckta i Tallinn 
till förmånliga priser, dock kräver tryckeriet oss varje gång på förskottsbetalning. 

Partävlingsresultat visas på TV-skärm 

Förra sommaren provade vi att visa ställningen i Sommarserien för mindre 
rutinerade som ”progressiv partävling” på våra TV-skärmar. Under denna sommar 
har resultat i flera av våra sommartävlingar visats på detta sätt. ”Progressiv” 
innebär här att tävlingsprogrammet utifrån de resultat som är inrapporterade 
beräknar slutställningen ”just-nu”. 

Jourspelare 

Klubben erbjuder numera partnergaranti i alla regelbundna partävlingar, det vill 
säga Måndags- och Onsdagsbridgen, Fredags-, Lördags- och Söndagsbarometrar. 
Vi försökte också införa detta i sommartävlingarna med varierande framgång. En 
av jourspelarna, Tor Simonsen, har underhållit ett jourspelarschema på nätet. 

Skolsystemdeklarationer 

Många nya spelare tycker att det är svårt att fylla i en deklaration. Klubben tog 
tillsammans med skolan under hösten därför fram förtryckta systemdeklarationer 
som matchar skolans kurser, orange deklaration för de som har gått grundkurs, blå 
för pluskursare respektive svarta för pro (samt övriga som tycker att de är 
tillräckligt duktiga). De nya deklarationerna är uppskattade och används flitigt. 

Ingen SM-lag semifinal 

Klubben arrangerade inte heller i år någon 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 en SM-lagsemifinal än för en annan guldtävling. 

Kvällsligan - nettointäkter: 2 200 000 kr (budgeterat: 2 290 000) 

Kvällsligan hade under hösten 229 och under våren 221 deltagande lag. 

Mästarserien vanns hösten 2018 av lag Berik (Berik Efraimsson, Staffan Schmidt, 
Anders Berglund, Anna Zack Efraimsson, Tommy Gullberg, PG Eliasson, Anders 
Morath, Thomas Wrang och Mats Axdorph) och våren 2019 av lag BK Herkules 
(Kathrine Bertheau, Fredrik Alfredsson, Lars Andersson, Johan Sylvan, Tommy 
Bergdahl, Jessica Larsson, Matias Rohrberg, PO Sundelin och Måns Berg). 

Dagligan - nettointäkter: 1 270 000 kr (budgeterat: 1 200 000) 

Dagligan hade under hösten 120 deltagande lag och under våren 128. 

Under hösten 2018 vanns Bästarseriens cupspel tisdagar av lag Utan Tore 
(Gudrun Strandberg, Hans Alexandersson, Thomas Kvist, Jan Larsson, Roger 
Lind, Marie Nylin och Göran Ryman) och på torsdagar av lag Bromma Aces 
(Carl-Axel Staël von Holstein, Per Carlson, Lars Carnestedt, Gunnar Franzén, 
Lars-Gunnar Byström, Tomas Dock, Torsten Svenonius och Ingmar Wedar). 
Under våren 2019 vanns Bästarseriens gemensamma cupslutspel för tis- och 
torsdagar av lag Straffdubblarna (Åke Sjöberg, Kenneth Bäckström, Ivar Hjelm, 
Pär Ol-Mårs, Karl Persson, Margareta Sjöberg och Lillemor Strindberg). 
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Dagbridge - nettointäkter: 415 000 kr (budgeterat: 350 000) 

Måndagsbridgen har cirka 53 deltagande par per tillfälle (54 par förra 
verksamhetsåret) och Onsdagsmötet cirka 51 par (53 par).  

Sommardag - nettointäkter: 24 000 kr (budgeterat: 15 000) 

Under sommaren har vi låtit måndags- och onsdagsbridgen dagtid fortsätta som 
vanligt. Vi har dessutom haft dagbridge med HCP/Scratch på tisdagar och 
torsdagar dagtid med cirka 20 par (24 par). 

Sommarserien - nettointäkter: 2 000 kr (budgeterat: 0) 

På måndag och torsdag kvällar har vi som vanligt spelat Sommarserien med cirka 
23 par per gång (25 par), par med max ruternål kan också spela på onsdagskvällar 
då tävlingen är för de lite mindre erfarna med cirka 15 deltagande par per gång 
(14 par). Vi har försökt locka fler spelare genom att införa separata priser för par 
med max ruternål i måndags- och torsdagstävlingarna och för par med max 
klövernål i onsdagstävlingen. 

De tre första tisdagskvällarna spelades dessutom en sommarliga med 22 lag. Det 
spelades tre matcher per kväll i två divisioner. 

Helgbarometrar - nettointäkter: -22 000 kr (budgeterat: 30 000) 

På fredagar (i snitt 30 par, 22 förra året), lördagar (14 par, 10 förra året) och 
söndagar (27 par, 23 förra året) spelas barometrar med två prislistor en med 
handikapp och en utan. 

Guldtävlingar - nettointäkter: 6 000 kr (budgeterat: -10 000) 

Vi anordnade två guldtävlingar under året: Plattliret, med 54 (förra året 52) 
deltagande par, som vanns av Mats Axdorph och Olle Wademark samt Guld-IAF, 
med 36 (förra året 39) deltagande par, som vanns av Kathrine Bertheau och 
Anders Morath. Det planerade Patton-lagguldet ställdes in då en renovering av 
klubbens toaletter genomfördes under sommaren. 

Silvertävlingar - nettointäkter: 2 000 kr (budgeterat: -30 000) 

Under året har vi arrangerat 10 silvertävlingar: 

Årsmötessilver, med 37 (26) par, vanns av Lars-Erik Rudström och Thomas 
Malmström 
Luciasilver, med 52 (29) par, vanns av Jesper Rundin och Peter Törnblom, 
Annandagssilver, med 45 (48) par, vanns av Ylva Strandberg och Patric 
Holmberg, 
Mellandagssilver, med 40 (44) par, vanns av Tora Philip och Ulf Nehlin, 
Nyårssilver, med 51 (45) par, vanns av Magnus Gauffin och Christer Årenborg, 
Trettondagssilver, med 39 (43) par, vanns av Stefan Olausson och Göran 
Andersson, 
Pro-am, med 32 (49) par, vanns av Mikael Rimstedt och Mikael Björin, 
Långfredagssilver, med 34 (36) par, vanns av Johan Säfsten och Ida Grönkvist, 
Öppna KM-individuellt, med 32 (24) spelare, vanns av Fredrik Wahlberg, och 
Nationaldagssilver, med 38 (39) par, vanns av Lars Ramquist och Joakim 
Nordlindh. 
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Övriga tävlingar - nettointäkter: 9 000 kr (budgeterat: 40 000) 

Vi har också arrangerat diverse övriga tävlingar såsom: 
Skinkbarometer dag HCP/Scratch, med 83 (73) par, vanns av Åke Färnlöf och 
Birgitta Lindborg (HCP) samt Ida Grönkvist och Johan Säfsten (Scratch), 
Julkul, med 122 (134) par, vanns av Fredrik Nyström och Måns Berg, 
Skinkbarometer kväll HCP/Scratch, med 66 (77) par, vanns av Eva Menzing 
och Agneta Jakobsson (HCP) samt Tore Stormo och Peggy Nyholm (Scratch), 
Julkul dag, med 121 (90) par vanns av Peter Törnblom och Jan Larsson, 
Nybörjarträffen, med 20 (25) par, vanns av Fredrik Hellkvist och Tuva 
Nilsmark, paret kom på andra plats i nationella sammanräkningen, 
Vårkul, med 67 (61) par, vanns av Pär Ol-Mårs och Jesper Rundin, 
Vårkul dag, med 57 (60) par, vanns av Anders Spjuth och Birger Bogstag, 
Öppna KM-par, med 35 (23) deltagande par, vanns av Andreas och Eva Abragi, 
Öppna KM-par max ruternålen, med 23 (39) par, vanns av Magnus Backlund 
och Joakim Tillas, 
World Wide Bridge Contest, med 21 (12) par, vanns av Gunnar Andersson och 
Ylva Strandberg, paret kom på andra plats i den internationella sammanräkningen 
av 2 253 par från 20 länder. 

Allsvenskan - nettointäkter: -12 000 kr (budgeterat: -15 000) 

BK S:t Erik representerades av 13 lag i de tre nationella divisionerna. 

Elitserien 
BK S:t Erik, Ebenius Crew hamnade på en femte plats och höll sig kvar i 
Elitserien. 

Division 2 Norra 
BK S:t Erik, Weiler (tredje plats) och BK S:t Erik, Morot (femte plats) höll sig 
kvar i division 2 medan BK S:t Erik, Gevalia åkte ur.  

Division 2 Östra 

BK S:t Erik, Bahaj kom återigen på en oturlig andraplats och får därmed försöka 
ta sig upp nästa säsong. BK S:t Erik, Olrog höll sig kvar i division 2 med mycket 
liten marginal (0,5 VP).  

Division 3 Stockholm 

BK S:t Erik, Gudrun (Gudrun Strandberg, Simon Bech, Fredrik Alfredsson, Tore 
Stormo, Ylva Strandberg, Patric Holmberg, Erika Rodin och Emanuel Unge) vann 
serien med nästan en hel match (19,91 VP) till godo. 

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

Chairmans Cup 2018 
1. Skalman (Krister Ahlesved, Tommy Bergdahl, Niklas Warne, Mikael 
Grönkvist och Johan Säfsten) 

SM-par Veteraner 2018 
2. Andreas Könyves 
3. Mart Altmäe och Lars Norbäck 

SM-par Damer 2018 
2. Catharina Ahlesved 
3. Louise Hallqvist och Ylva Johansson 

SM-lag Veteraner 2018 
1. Golddiggers (Lars Goldberg, Ulla-Britt Goldberg, Peter Görnandt och Henrik 
Wegnelius) 
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SM-par Open 2018 
3. Per Clarin och Torbjörn Gustavsson 

Allsvenskan 2018 
1. Uppsalabridgen, Skalman (Krister Ahlesved, Niklas Warne, Jonas Pettersson, 
Per-Arne Karlsson, Peter Bertheau, Fredric Wrang och Mikael Grönkvist) 
2. BK Lavec, Smile (Johan Sylvan) 
3. Harplinge BK, (Per-Ola Cullin, Marion Michielsen, Mikael Rimstedt och Ola 
Rimstedt) 

HCL International Bridge Championship (Indien) 2018 
1. South Sweden (Anders Morath och Sven-Åke Bjerregård) 

JVM-lag U26 2018 
1. Sverige (Mikael Rimstedt, Ola Rimstedt, Mikael Grönkvist, Ida Grönkvist, 
Adam Stokka och Simon Hult) 

JVM-lag U21 2018 
1. Sverige (Castor Mann, Erik Hansson, Teo Bodin och Sanna Clementsson) 

McConnell Women’s Teams 2018 (Öppna VM-lag Damer) 
2. Smith (Kathrine Bertheau, Jessica Larsson och Yvonne Wiseman) 

Öppna VM-par Open 2018 
1. Mikael Rimstedt och Ola Rimstedt 

The Gold Cup 2018 
1. Crouch (Marion Michielsen) 

Svenska Cupen 2018 
3. Anna (Anna Zack Efraimsson, Bengt-Erik Efraimsson, Magnus Ekman och 
Peter Carlsson) 

EM-lag Mixed 2018 
1. Sverige (Ida Grönkvist, Mikael Grönkvist, Sanna Clementsson och Simon 
Ekenberg) 

1 division divisionsturnering (Danmarks ”allsvenska”) 
1. Reinholdt Bridge Travel (Mikael Rimstedt och Ola Rimstedt) 

JNM-lag U21 2019 
1. Sverige (Castor Mann, Erik Hansson och Sanna Clementsson) 

JNM-lag U16 2019 
2. Sverige (Andreas Abragi, Ivar Lichtenstein och Markus Bertheau) 

IMSA (International Mind Sports Association) World masters Championship 
(med tankesporterna bridge, schack, dam, go och xiangqi) Lag Damer 2019 
2. Sverige (Kathrine Bertheau, Jessica Larsson, Ida Grönkvist och Catharina 
Ahlesved) 

SM-lag 2019 
1. Berik (Bengt-Erik Efraimsson, Mats Axdorph, Peter Carlsson, Tommy 
Gullberg, Anders Morath och Anna Zack Efraimsson) 

NM-lag Damer 2019 
1. Sverige (Kathrine Bertheau, Jessica Larsson, Sanna Clementsson och Emma 
Övelius) 

TK har under året bestått av Mattias Weiler, Johnny Östberg 
(styrelsemedlemmar), 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. Det ska vara enkelt att som nybörjare ta klivet upp till 
att spela ”riktiga tävlingar”. Samarbetet klubb och skola fungerar mycket bra. 

Verksamheten 

Klubbens Bridgeskola har nu drivits i 10 år av Catharina och Krister Ahlesved. 
Sammanfattningsvis har skolan under verksamhetsåret 2018/2019 med bred 
marginal överträffat de budgetramar som ställts upp inför säsongen. 

Under verksamhetsåret har skolan haft cirka 850 elever per termin, vilket är cirka 
50 färre än förra året och 150 färre än åren dessförinnan. Nedgången är en källa 
till bekymmer. På grund av tappet genomförde skolan i september 2018 och 
januari 2019 en stor satsning för att locka elever – ”Prova på bridge” som har 
blivit en veritabel succé. Höstterminen 2018 deltog 210 personer och vårterminen 
2019 kom 222 intresserade. Deltagarna får under två timmar lära sig lite bridge 
och spela under trivsamma former. Klubben bjuder samtliga på kaffe och 
småfranska.  

Allmänt gäller att 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. 
Vårt breda utbud av fortsättningskurser kan däremot inte fås någon annanstans.   

Under verksamhetsåret 2018/2019 genomfördes en kursutvärdering bland dem 
som genomgått grundkurs A. Fyra lärare har undervisat och samtliga får mycket 
goda vitsord. På en femgradig skala får de mellan 4,5 och 4,8 – utmärkta 
omdömen med andra ord. Frågor ställdes också om läromedel och lokal. Här är 
betygen inte lika översvallande med snitt runt 4. Den viktigaste frågan av alla är 
om eleverna haft roligt och trivsamt. Svaren ligger här mycket nära 5,0.  

Under året har nästan 330 elever genomfört Grundkurs A och 300 Grundkurs B. 
Det är ingen större skillnad på deltagarantalet mellan höst- och vårterminerna. 
Bättre Spel och Bättre Bud lockade båda 200 deltagare och Bridge Plus 260. 
Skolan har få avhopp från de cirka 10 olika kurstyper som ges. Cirka tio personer 
per termin brukar få kursavgiften återbetald om de tidigt avbryter sin kurs.   

När Bridgeskolans ordinarie utbildningar slutar i april/maj, finns möjlighet för 
intresserade elever till repetition och ytterligare träning/tävling i Ferieskolan, 
Sommarskolan och Sommarbridge. 

Fredagsgodis har fortsatt att vara populärt med i snitt 83 deltagande par. (Från 40 
par i början och slutet av säsongen till toppen i februari på 111 par.) I år 
förlängdes godissäsongen fram till midsommar.  

Avstämning av intäkter mot verksamhetsplanen 2018/2019 (kr): 

  Budget Utfall Differens 
Kursavgifter 3 200 000 3 163 000 -37 000 
Spelverksamhet 975 000 1 153 000 178 000 
 D-serien 200 000 174 000 -26 000 
 Bridgeträning 220 000 285 000 65 000 
 Fredagsgodis 540 000 650 000 110 000 
 Lektioner 15 000 23 000 8 000 
Trivseltorsdag 320 000 287 000 -33 000 
                                                            
Totalt 4 495 000 4 603 000 108 000 
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Intäkterna översteg således budgeten med 108 000 kronor. 

Under året har utbildningskommittén haft fyra möten. Ingått i gruppen har Rolf 
Molin (ansvarig), Åsa Gindin, Mattias Weiler, Johnny Östberg och Anders 
d’Aquino. Dessutom har alltid minst en representant från skolan varit närvarande. 

5. Information & PR 
Till avdelningen information räknas IT-frågor, hemsidan, klubbtidningen Pass, 
biblioteket, arkivfrågor och allmän information inklusive anslagstavlor. 

iBridge 

iBridge är namnet på det betalsystem vi använder för våra smartkort. Under året 
har infrastrukturen fått ett lyft med ny dator och server i molnet. 

BIT 

Under året har klubbens sida på förbundets hemsida flyttats till nya BIT och fått 
ett nytt utseende. Innehållet ska vara i stort sett detsamma. Denna sida ska inte 
förväxlas med klubbens egna hemsida. 

Englund 

Vi har tyvärr återigen konstaterat att planerna med resultatinmatning för ligan via 
pekskärmar (ett system som fått arbetsnamnet Englund) blir svåra att genomföra 
och inga planer finns i nuläget på att färdigställa detta. 

Hemsida och Facebook 

Vi har fortsatt samordna nyhetsflödet så att våra nyheter samtidigt läggs ut både 
på hemsidan och Facebook. 

Strax innan jul gjordes ett arbete för att fasa ut en av våra leverantörer av email 
och hemsida (Loopia) och flytta allt till den andra (Interlan). Syftet var att samla 
allt på en plats, få en bättre teknisk plattform och minska de löpande kostnaderna. 
Tyvärr blev det problem med exporten av gamla mail, vilket främst drabbade Ola 
Weinberg som höll på att sätta ihop vårens ligaschema. Lyckligtvis löste det sig 
till slut, efter en stark insats av honom. 

I samband med flytten försökte vi lyfta den plattform hemsidan bygger på 
(Wordpress) till en nyare version. Det gick tyvärr inte då det finns bitar på vår 
hemsida som inte fungerar på den nya versionen. Ett helhetstag behövs om 
hemsidan ska lyftas. 

Det är skönt att flytten nu är gjord och vi är därmed bättre rustade för framtiden. 

Nyhetsbrev 

Klubben har börjat ge ut ett kortare nyhetsbrev som skickas ut till klubbens 
medlemmar cirka en gång per månad. För närvarande når utskicket de drygt 2 000 
av våra medlemmar som vi har en mejladress till. Nyhetsbrevet publiceras även på 
hemsidan och på vårt forum hos Svenska Bridgeförbundet. Nyhetsbrevet skrivs av 
Johnny Östberg och kommer med aktuell information från klubben, skolan och 
köket samt tips på kommande tävlingar. 

IT 

TeamViewer (som klubbens medarbetare använt för att kunna göra vissa 
arbetsuppgifter hemifrån) slutade tyvärr under året att vara gratis. Börje Rudenstål 
hittade en ersättare i form av CloudBerry. 

Några mindre investeringar har gjorts i nya datorer och en ny projektorlampa. 

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 hjälpt till. 
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Rama - BBO 

Under hösten och våren sände vi Rama från mästarseriens final. Tekniska problem 
på hösten gjorde tyvärr att en halvlek inte gick att se, men i övrigt gick det bra. 
Ansvarig har Johan Säfsten varit. 

Sponsorhuset 

Vi har fortsatt samarbetat med Sponsorhuset. 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. 

Bibliotek 

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 

Efter att Pass har gått en period utan att ges ut är vi glada att tidningen vaknat till 
liv igen. Noomi Hebert har varit redaktör för det nummer som gavs ut under året 
och Kristin Nedlich har tagit över redaktörsjobbet för framtiden. Målet är att ge ut 
två nummer i samband med ligastarterna. 

Vi tar alltid tacksamt emot bidrag till tidningen, eller idéer på hur vi kan göra den 
bättre. Kontakta i så fall Kicki eller Daniel. 

I kommittén har Daniel Gullberg (ansvarig), Rolf Molin, Noomi Hebert och 
Kristin Nedlich ingått (de två sistnämnda inte samtidigt). 

Fototek 

Vi har fortsatt att lägga ut foton på ”Fototek”, en molnförvaring på Google Drive. 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2018/2019 (kr): 

Observera att även Tävlingsverksamheten och Medlemsfrågor har haft kostnader 
för kontorsmateriel (med egen budgetering). Utfall nedan är totalen. 
 Budget Utfall 
IT-kostnader 120 000 27 770 
Hemsida, internet 12 000 28 695 
Fotoblogg 0 0 
Sponsorhuset 3 000 2 052 
Bibliotek 20 000 0 
Telefon och porto 12 000 11 059 
Kontorsmateriel 24 000 59 532 
Informationskommittén 
 (inkl. ramaarvode) 12 000 20 075 
Pass 100 000 60 883 
 ________ ________ 
Totalt 303 000 210 336 
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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 Johan Wahlberg (höst) och Castor Mann (vår) där 2–4 bord har 
deltagit. 

Även i år anordnades en Pro-am-tävling där överskottet gick till juniorbridgen i 
Stockholm. Tävlingen arrangerades för andra året på en fredag före Plattliret. 

JK har fortsatt ha en juniorbössa i lokalen för att på så vis få in mer pengar till 
juniorbridgen. Bössan töms ungefär en gång i månaden. 

Under sommaren vann Sverige JEM-guld i U26 där juniorer från Stockholm fanns 
med i laget. 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2018/2019 (kr): 

 Budget Utfall 
Fredagsbridgen 10 000 1 914 
Ledararvoden 50 000 49 456 
Bidrag till läger/tävlingar 40 000 12 169 
Övriga juniorkostnader 20 000 707 
Pro-Am (inkl. juniorbössor) -25 000 -39 000 
Bidrag från StBf -12 000 -12 000 
 ________ ________ 
Totalt 83 000 13 246 

Johnny Östberg har varit junioransvarig. 
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7. Lokal 
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. 

I maj köpte vi in speciella kärl för pappersåtervinning. För många år sedan gjorde 
vi ett liknande försök som misslyckades då alla möjliga saker slängdes i kärlen. 
Denna gång är de försedda med lock med en springa lämplig endast för papper. 

Utbytet till LED-lampor är klar. I april 2018 byggde vi om alla taklampor i skolan, 
i korridoren utanför skolan, på toaletter samt i entrén för LED. Resterande lampor, 
i spellokal, smårum och nödutrymningsskyltar konverterades i december. 

Det innebär att ungefär 230 lampor med över 600 ljuskällor har fått LED. Bytet 
medför bättre belysning till lägre kostnad. Efter det första halvåret 2019 kan vi se 
att elkostnaderna har minskat med en fjärdedel. Även lampkostnaden minskar 
genom färre lampbyten. LED-lampor tappar gradvis ljusstyrka så hur länge de 
”håller” beror hur mycket de används. De har fem års garanti och beräknas ”hålla” 
i minst 7 år. (Vilket innebär att de garanteras hålla 70 % av ljusstyrkan efter 7 år.)  

LED ger även en svalare lokal då de avger mindre värme, LED blir 37–38 medan 
tidigare lysrör blev 70–80. Vi hoppas också att LED-lamporna ska uppfattas ha 
en behagligare färg. 

8. Säkerhet 
Utrymningslarmet byttes i augusti. Då ingick en ny central och sirener byttes ut 
mot larmklockor. 

Passersystemet har krånglat vid några tillfällen och det är dessvärre en tidsfråga 
tills det är dags för nytt system, då det inte går att få reservdelar längre. 

I lokalgruppen har Börje Primér (lokalansvarig), Caroline Tesch 
(säkerhetsansvarig) och Jan Bergholm (hustomte) ingått. 

Trivsel 

De nya trivselreglerna har uppskattats. De har förutom att publiceras i Pass även 
satts upp på en trottoarpratare innanför entrén och tryckts upp för utdelning. 

Under våren togs en lista fram med de företag som erbjuder rabatt för medlemmar 
i BK S:t Erik. Listan lades ut klubbens hemsida och publicerades i Pass. 

Under avslutningsveckan på vår och höst hade vi sedvanligt mingel. Efter spelet 
bjöds spelarna på snittar under hösten och pizzabitar på våren medan Sofia Ryman 
sålde dryck till självkostnadspris. 

I början av april lät vi vid två tillfällen en insamlingsstiftelse göra gratis 
blodsockertester på våra spelare. Det var många som lät sig testas.  

Trivselgruppen, bestående av Carin Möller, Anders d’Aquino, Johan Tesch och 
Caroline Tesch har beslutat att träffas vid behov.  
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9. Café 
För två år sedan totalrenoverades klubbens kök och vi fick i och med detta en 
fräsch och rationell lokal. Med ett helt nytt kök var det naturligt att vi också 
försökte höja ambitionsnivån på caféet. Vad vi främst ville uppnå var att kunna 
erbjuda medlemmarna flera varma rätter vid lunch- och middagstid och inte enbart 
smörgåsar. En ny entreprenör övertog caféverksamheten från och med den 1 juli 
2017, och vi utgick från att det skulle innebära ett lyft och den önskade 
ambitionshöjningen. Våra förhoppningar om ett ”nytt” café med nytänkande blev 
dock inte vad vi hoppats på. I mars 2019 anmälde entreprenören att de ville sluta 
och klubben behövde en ny samarbetspartner.  

I samband med valet av ny entreprenör förde vi en diskussion om det är en fördel 
att den som driver caféet också är bridgespelare och därmed är bekant med den 
verksamhet som klubben bedriver. Ett annat synsätt är att enbart utgå från de 
sökandes cafébakgrund och tillmäta detta den avgörande betydelsen. Under de 
gångna åren har klubben haft både bridgespelare och renodlade näringsidkare som 
caféföreståndare, så viss erfarenhet finns att utgå från. Vilken bakgrund man helst 
ska ha för att driva ett café framgångsrikt är vi dock fortfarande osäkra på.  

Klubbens val blev att erbjuda bröderna Johan och Fredrik Wahlberg driften av 
vårt café. Båda är etablerade bridgespelare, matintresserade och entusiastiska inför 
uppgiften, men deras erfarenhet av att driva ett café är begränsad. Klubben är 
dock övertygad om att valet av dem som entreprenörer är ett bra val. 

Klubben har köpt in nya och mindre vattenglas för att underlätta kökets diskning 
av glasen. 

Rolf Molin har i styrelsen varit caféansvarig. 
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10. Medlemsfrågor 
Vår medlemsavgift för 2018/2019 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 2019-05-05. 
Enligt den har vi 5 235 representerande medlemmar men många har inte betalt 
och är inte aktiva längre. 

Betalda medlemmar i år = 3 144 (123 färre än förra året) 
Varav medlemmar som representerar BK S:t Erik = 2 827 (121 färre än förra året) 
Varav introduktionsmedlemmar = 284 (59 färre än förra året) 
Varav juniorer = 57 (32 färre än förra året) 
Varav ständiga medlemmar = 23 
Varav hedersmedlemmar = 8 

Ansvarig har Yvonne Flodqvist varit. 

11. Brickläggningen 
Det har nu gått sex 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. 

Inga avskrivningar belastar längre brickläggningen, den sista gjordes förra året. 

Lagda brickor (styck): 

 2018/2019 2017/2018  
Till interna tävlingar 56 291 46 652 
Till Skolan 13 726 9 375 
Till externa beställare 10 931 10 128 
 _______ ______ 
Totalt 80 948 66 155 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2018/2019 (kr): 

 Budget Utfall 
Läggningsarvoden 36 000 39 000 
Intäkter -62 000 -62 000 
 _______ ______ 
Totalt 26 000 23 000 

Intäkter i förhållande till budget:  3 000 

Ansvarig i styrelsen har Yvonne Flodqvist varit. 
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12. Avtal 
Under verksamhetsåret har följande avtal tecknats, rena förlängningar ingår inte: 

*) Kostnaden för service, inklusive material, av rökkuren (som tidigare förvärvats 
av klubben) har reducerats till knappt hälften och drygt 20 000 kr per år. 

*) Från och med den 1 juli 2019 har klubben bytt försäkringsgivare till Berkley 
och härvidlag reducerat årspremien med 28 % och bibehållet försäkringsskydd 
som även täcker de elever/spelare/förtroendeuppdragstagare som vistas i våra 
lokaler. 

Ansvarig i styrelsen har Gunnar Andersson varit. 

13. Smartkort 
Klubbens system för betalning av startavgifter med smartkort har nu varit i drift i 
fem år, användningen har börjat plana ut och systemet fungerar bra. 

Smartkorten används även i Bridgeskolans spelaktiviteter och för att betala 
parkeringskuponger till garaget tvärs över gatan. Kupongerna har återsålts utan 
pålägg, 100 kronor för en och 540 kr för sex. I det sistnämnda fallet blev 
styckepriset, inklusive 10 % laddningsrabatt, 81 kronor, att jämföra med att en 
vanlig femtimmarsparkering i garaget annars kostar 295 kronor. 

Tyvärr tog våra garagekuponger slut i maj. Bolaget som sköter garaget vill inte 
sälja oss fler då garaget ska byta betalningssystem.  

Till det förra bokslutet togs en skuldrapport fram för att beräkna hur många 
smartkort som under en längre period inte används och vilket totalbelopp som 
dessa är laddade med. Det gjorde att vi i det förra årets bokslut för första gången 
skrev ner vår skuld ”förköp smartkort”. Efter överläggning med vår revisor skrev 
vi av 75 000 kronor vilket var på säkra sidan och motsvarade beloppet på de 
smartkort som då inte hade använts på två år. Vi fortsätter på den inslagna vägen 
och skriver även i detta bokslut av 75 000 kronor. Den totala avskrivningen på 
150 000 kronor motsvarar fortfarande 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: 

 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
Sålda smartkort vid årets slut (st) 3 800 3 450 3 100 2 400 
Avgifter kortbetalade vid årets slut (%) 98 97 97 90 
Laddat belopp (kr/år) 8 150 277 7 756 415 7 096 574 5 868 271 
Antal laddningar (st/år) 11 030 10 612 10 430 8 479 
Snittladdning (kr/laddning under året) 739 731 680 692 
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14. Toalettgruppsrenovering 
Vår lokal behöver ständig omvårdnad. För fyra år sedan sommaren 2015 lade vi 
nya golv, målade väggar och gjorde rent ovanpå undertaken. För två år sedan 
renoverades köket. Denna sommar från den 4 juni till slutet av augusti (öppning 
skedde den 21) har klubbens stora toalettgrupp helt byggts om, bara handtorkar, 
toapappershållare och tvålautomater har behållits. Kostnaden för ombyggnaden 
börjar tas under det kommande verksamhetsåret 2019/20 där vår värd betalar 
ungefär en tredjedel. 

De gamla toaletterna hade tyvärr börjat ge ett sunkigt intryck, det var några år 
sedan vi flyttade in 2000. Två översvämningar hade också medfört skador. För att 
lindra väntan på ombyggnad målades damrummet om i mars 2017. 

Alla spelarnas toaletter berördes utom den separata för rörelsehindrade. 
(Dessutom finns på klubben en för tävlingsledare och, enligt krav från 
Miljöförvaltningen, en toalett för bara kökspersonalen.) 

Under sommaren var det emellanåt köer då spelarna bara hade tillgång till två 
toaletter; för rörelsehindrade och för TL. De flesta tog dock detta med gott mod. 

Ombyggnaden hade flera mål, de viktigaste var plats för fler toaletter på samma 
begränsade område, att göra besöken effektivare, att göra toaletterna lättare att 
städa, införa nya bekvämligheter och att få slut på avloppsstopp.  

Fler toaletter: 
*) Antalet damtoaletter ökades från fyra till sex. Damrummet har fått 
utrymmesbesparande skärmar i stället för innerväggar. En modell som är vanlig 
till exempel på flygplatser. 
*) För herrarna blev det en pissoar till, totalt en toalett och tre pissoarer. 
Herrummet har fått byta plats med det större städrummet. 
*) Färre radiatorer. Tidigare minst en i var rum, nu bara två i damrum längs fasad. 

Effektivare besök: Handfat flyttas ut från toaletter vilket ger snabbare besök. 
*) En damtoalett får eget handfat, de övriga fem får dela på tre gemensamma.  
*) Herrarnas toalett och tre pissoarer får dela på två handfat. 
*) In till dam- och herrum ersätts dörrar av två skärmväggar i vinkel. Det får bort 
dörröppningsproppen när besökare är på väg ut och in. 

Lättare att städa: 
*) Alla rum fick golvbrunn vilket tidigare saknats. 
*) Alla toaletter blev vägghängda. 
*) Väggar har kaklats till 120 cm över golv, förut bara vid handfat och pissoarer. 
*) Alla golv får klinker, tidigare bara i det stora damrummet. 
*) För avspolning har duschmunstycken med slang satts upp. 

Nya bekvämligheter: 
*) Rörelsestyrda vattenkranar - Slut på svåröppnade och svårstängda kranar. 
*) Rörelsestyrd belysning, tidigare strömbrytare i varje rum. 
*) Spolanordning för underliv på den separata damtoan. 

Få slut på stopp i avlopp: Innan vi 2013 bytte ut pappershanddukar mot 
handtorkar hade vi stopp nästan var vecka. Sedan dess har stoppen varit glesare 
men inte uteblivit. Nya avloppsledningar har därför lagts i nya frambilade rännor. 

Anders Hellström skissade fram förslaget på ny utformning av toalettgruppen, Gunnar 
Andersson höll i förhandlingar med värden, Börje Primér och Janne Bergholm har gett 
praktiska synpunkter längs vägen medan Mårten Gustawsson har varit projektledare. 
Till sist är det många medlemmar har kommit med förslag och åsikter. Tack till er! 


