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Verksamhetsplan för BK S:t Erik 2020/2021
Inledning
För trettonde året tar styrelsen fram en verksamhetsplan kopplad till budgeten.
Skälet till det är att klubbens medlemmar därigenom får bättre information och ett
större inflytande över klubben och dess verksamhet. Samtidigt ökar styrelsens
möjligheter att styra verksamheten på kort och lång sikt.
I planen lämnas översiktliga budgetsiffror. Alla summor är ungefärliga och
redovisat belopp är inklusive moms. Mer detaljer finns i den föreslagna budgeten.
Verksamhetsplanens innehåll
1. Föreningens grundläggande syfte och mål
2. Vår huvudinriktning 2020/2021
3. Tävlingsverksamhet
4. Utbildning
5. Information & PR
6. Ungdomsverksamhet
7. Lokal
8. Säkerhet
9. Café
10. Medlemsfrågor
11. Brickläggning
12. Avtal
13. Lokalrenovering
14. Påverkan av corona
15. Övrigt

1. Föreningens grundläggande syfte och mål
Nya stadgar antogs 2010 med smärre ändringar 2013, 2016 och 2018. I stadgarna
redovisas syfte och mål för Bridgeklubben S:t Erik. Klubbens ändamål är att
anordna tävlingsbridge i olika former samt bedriva utbildningsverksamhet inom
bridgen. Plats ska finnas för såväl enklare bridge i sällskapliga former som
förberedelse för tävlingsspel och för målinriktad tävlingsbridge.

2. Vår huvudinriktning 2020/2021
2020-06-30 Mårten Gustawsson

Allmänt
Med anledning av coronaepidemin budgeterar vi med en stor förlust varför
troligen fler besparingsåtgärder kommer att behövas. Styrelsen fruktar att det
kommer ta år att nå tillbaks till tidigare deltagarantal både för spel och kurser.
De allra flesta av våra deltagare åker kommunalt. Förutom att det är dyrt att
använda bil blir ofta parkeringsavgiften kännbar. Ett än större problem än att börja
spela bridge igen blir troligtvis för våra potentiella deltagare att våga åka
kommunalt till och från klubben.
Organisation
Styrelsen fortsätter att arbeta i kommittéer för att kunna möta ett allt större
administrativt arbete i en klubb som växer.
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TL-Arvoden
I januari 2020 började styrelsen fundera på att höja TL-arvoden då det var tre år
sedan sist. Inflationen under tiden hade varit knappt 6 %. Sedan kom coronakrisen
och arvodesökningar var inte längre aktuella. Frågan finns dock med för 2021–22.
Ändrat verksamhetsår för SBf medför flyttat medlemsår
Bridgesveriges räkenskapsår har hittills varit 1/7–30/6. SBf beslöt på sitt senaste
årsmöte att från och med 2020 flytta sitt verksamhetsår två månader till 1/9–31/8.
Detta beroende på att kval och SM-finaler under Festivalen har hamnat på olika
verksamhetsår samt att SBf:s revisorer och kanslipersonal önskar semester den tid
som hittills bokslut genomförts och merparten medlemsavgifter har inkommit.
BK S:t Eriks styrelse har dock kommit fram till att varken klubbens räkenskapsår
eller stadgar behöver anpassas till SBf:s nya verksamhetsår. Naturligtvis får vi
vara vakna och se om det ändå sker något som gör en anpassning nödvändig.
Ekonomi
På grund av coronan är budgeten mycket osäker. Trots bidrag genom förutbetalda
lagavgifter 762 000 kronor, omställningsstöd 266 000 och StBf 95 000 räknar
styrelsen översiktligt med en stor förlust.
Sedan återstarten har vi höjt bordsavgiften från 90 till 100 kronor. (Med
laddningsrabatt från 81 till 90 kronor.) Den ökningen ger inget tillskott till
klubbkassan utan täcker bara den ökade brickläggningskostnaden när varje bord
av coronaskäl får en egen brickomgång.
Det är viktigt att förstå att ur ekonomisk synvinkel är det likgiltigt om klubben
arrangerar tävlingar med 48 deltagare. En sådan tävling täcker enbart dess rörliga
kostnader och bidrar på inget vis till hyran. Naturligtvis med tanke på att vi är en
bridgeklubb är det ändå självklart att anordna dessa tävlingar.
Det är också värt att påpeka att ligan är klubbens stora intäktskälla. Under det
verksamhetsår som var ställdes en fjärdedel av ligan in (vårens slutspel) medan
under verksamhetsåret 2020–21 kommer minst hälften av ligan att ställas in (hela
hösten). Dessutom är det troligt att det kommer att ta tid för deltagarantalet att
återhämta sig så även vårens liga kommer att drabbas av en intäktsminskning.
Läs mer i avsnittet ”Påverkan av corona”.
Totala intäkter
7 015 279 kr
Totala kostnader
7 957 500 kr
Resultat för året
-942 221 kr
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3. Tävlingsverksamhet
2020-06-30 Mattias Weiler

Tävlingsverksamheten
Detta år är det ännu svårare än vanligt att göra en plan för verksamheten då en hel
del hänger på vad som händer med den pågående pandemin. Vi kommer att
försöka följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samtidigt försöka
ordna så mycket bridgespel som möjligt för våra medlemmar, både på klubben
och på BBO.
Under kommande verksamhetsår planerar klubben att arrangera två guldtävlingar:
Plattliret, 6 februari, och Guld-IAF, 8 maj.
Klubben fortsätter att för Allsvenskan betala hela start- och logikostnadsavgiften
till SBf så att våra lag endast behöver betala bordsavgifter.
Partävlingar
Under början av hösten är partävlingarna på klubben begränsade till måndag och
onsdag och maximerade till 24 deltagande par. Till dessa tävlingar är det
föranmälan som sker på klubbens hemsida hos Svenska Bridgeförbundet. Ingen
serietävling räknas för dessa tävlingar. Tanken är att senare utöka spelet, närmast
med fler speldagar.
Ligaspel
Så länge pandemin pågår förstår ju alla att vi inte kan bedriva ligaspelet på
klubben som vanligt.
En enkät under sommaren visade att deltagarna som spelar ligaspel dagtid hade ett
litet intresse för att spela både på klubben och på BBO. Därför fick återstarten av
dagligan vänta medan kvällsligan återstartade.
För kvällsspelarna såg enkätresultatet annorlunda ut och därför kommer vi att
arrangera ligaspel kvällstid både på klubben, max 12 lag per dag, och på BBO.
Dessa ligor kommer vara av det kortare slaget med cirka 5 spelomgångar. Då kan
vi börja på ny kula för att om förutsättningarna ändras kunna dra nytta av det och
låta fler lag spela på klubben.
Styrelsen överväger att byta till den nya 20–0 skalan med decimaler men kanske
utan decimaler? Det kommer dock tidigast att ske när klubbens fyrmannaprotokoll
tar slut vilket troligen åtminstone inte sker före hösten 2021.
BBO-ligan
I samband med att klubbspelet återstartade anordnade BK S:t Eriks för första
gången med nätspel. I sommarligan på måndagar deltog 33 lag. Senare när
ligaspelet, begränsat till 12 lag per pass, startade anordnades sensommarligan på
nätet med totalt 67 lag på mån-, tis, ons- och torsdagskvällar. Startavgiften är 50
kr/match och spelare vilket ger ett visst överskott. Det är trevligt med någon
tävling som går med överskott!
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Jourspelare i partävlingar
Klubben började hösten 2005 att erbjuda partnergaranti i form av en jourspelare i
den dåvarande Söndagsbarron. Detta har med åren utökats till samtliga ordinarie
partävlingar och vi fortsätter jobba på att få det att fungera för samtliga
bronspartävlingar.
Jourspelaren ska vara på plats minst en halvtimme före tävlingsstart, den som vill
utnyttja denna möjlighet 20 minuter före. En kvart innan paras löshästar ihop.
Under nuvarande omständigheter med coronakris har klubbens ingen jourspelarverksamhet eftersom antalet deltagare är begränsat och föranmälan ska göras.
Helgtävlingar (fredags- lördags- och söndagsbarometrar)
Med nuvarande tävlingsschema spelas det inte på helgerna men vi hoppas att det
inte dröjer så länge innan vi kan börja med det igen. Så länge vi har ett tak för
deltagarantal som är så lågt som 24 par kommer vi inte att ha någon serietävling.
I helgrallyt (en sammanlagd poängserie för helgbarometrarna) räknas numera max
cirka 67 % av resultaten av de ingående tävlingarna. (Vilket ett vanligt år blir 34.)
Mingel och avslutningar
För samtliga spelaktiviteter gäller att vi får se om ekonomin medger mingel vid
säsongavslutningarna.
Budgeterat nettoresultat 2020/2021 (kr):
Intäkter
Ligan
1 584 000
Dagligan
432 000
Dagbridge
556 800
Sommardag
65 000
Helgbarometrar
420 000
Sommarserien
120 000
Guldtävlingar
65 000
Silvertävlingar
100 000
Övriga tävlingar
125 000
BBO-ligan
180 000
Allsvenskan
25 000
Tävlingskommittén
TL-utbildning
Inköp inventarier tävling
Trycksaker, tävlingsmaterial
Kontorsmateriel
Summa (netto)

Kostnader
500 000
140 000
560 000
50 000
300 000
100 000
65 000
120 000
140 000
34 000
40 000
10 000
10 000
50 000
50 000
40 000

Verksamhetsplan för BK S:t Erik 2020/2021

Resultat
1 084 000
292 000
-3 200
15 000
120 000
20 000
0
-20 000
-15 000
146 000
-15 000
-10 000
-10 000
-50 000
-50 000
-40 000
1 463 800
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4. Utbildning (inkl. D-serie, Fredagsgodis samt träningsspel)
2020-06-30 Rolf Molin

Klubben ansvarar för all utbildning som bedrivs även om kursverksamheten sköts av en
extern leverantör, Nya Bridgeskolan. I utbildningskommittén ansvarar vi för drift och
utveckling av kurser, spel i D-serien och bridgeträning.
Skolan
Vår Bridgeskola kommer att befinna sig i ett mycket bekymmersamt läge under
verksamhetsåret 2020/21. Beslut har tagits att alla planerade utbildningar för hösten
ställs in och flyttas fram till vårterminen 2021. Den enda höstutbildning som planeras
erbjuds i december som kompensation för de två utbildningstillfällen som återstod när
undervisningen ställdes in våren 2020. Beslutet att i princip stänga skolan är unikt och
beror självfallet på coronapandemin och att elevunderlaget därmed sviktar.
Det finns ofta en hel del osäkerhet i en årsplanering, men för verksamhetsåret 2020/21
är osäkerheten större än vanligt. Man kan med lite galghumor kalla
verksamhetsplaneringen under rådande förhållanden för ”ett skott från höften”. Trots all
osäkerhet har vi lagt en budget för verksamhetsåret 2020/21 och den indikerar att
intäkterna för skolan blir en fjärdedel av det förra verksamhetsårets. Vi gissar på att
utbildningsintäkterna minskar från 3 200 000 kr till 1 200 000 kr. Om läget skulle
ändras till det bättre har vi beredskap att genomföra vissa utbildningar.
En fråga man omedelbart ställer sig efter denna dystra prognos är om nuvarande
begränsning om max 50 personer i våra lokaler snart kan höjas? Om så är fallet kanske
våra kalkyler är alltför pessimistiska. Självfallet kommer en höjning att ge en positiv
effekt men det ändrar ändå inte våra kalkyler på ett radikalt sätt. Många elever och
medlemmar är rädda att smittas och vågar inte komma till lokalen. Flera vill inte åka
med allmänna färdmedel så länge myndigheter avråder från tunnelbana och buss. Vi på
klubben har vidare tappat kontakt med många medlemmar under de sex månader som
pandemin pågått. Det krävs tid och mycket arbete för att återknyta kontakten. Där blir
nyhetsbrev och tidningen Pass viktiga kommunikationskanaler. Vi är övertygade om att
det krävs ett omfattande arbete från skolans sida för att komma tillbaka till det elevantal
som funnits på senare år.
Trivseltävlingar
Under hösten kommer några trivseltävlingar att genomföras, det gäller Fredagsgodis
och Bridgeträning med lektion. I våra trivseltävlingar är fokus mer på den sociala
aspekten av bridge; många spelare är mindre intresserade av själva tävlandet än den
samvaro som erbjuds. Dessa tävlingar, som är skolans ”andra intäktsben”, befarar vi
minska från 1 050 000 kr år 2019/20 till 300 000 kr för verksamhetsåret 2020/21.
Omfattning av tävlingarna beräknas också till en fjärdedel av föregående år.
Budget för utbildningskommitténs verksamhet 2020/2021 (kr):
Intäkter
Kostnader
Resultat
Nya Bridgeskolan
800 000
720 000
80 000
Spelverksamhet
270 000
243 000
27 000
D-serien
45 000
41 000
Bridgeträning
60 000
54 000
Fredagsgodis
160 000
144 000
Lektioner
5 000
4 000
Trivseltorsdag
72 000
75 000
-3 000
Utbildningskommittén
10 000
-10 000
Totalt resultat utbildningsverksamheten
94 000
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5. Information & PR (inklusive IT och hemsida)
2020-06-30 Johnny Östberg (IT, hemsida) Ann-Britt Carlén (klubbtidningen Pass, bibliotek,
arkivfrågor och allmän information inklusive anslagstavlor)

Vår hemsidas plattform är gammal (Wordpress) och skulle behöva lyftas till en
nyare version. Det har tyvärr dock inte gått då det finns bitar på vår hemsida som
inte fungerar på den nya versionen. Ett helhetstag behövs.
Andra saker vi så småningom hoppas kunna dra nytta av är Bridgeförbundets ITsatsning, BIT-projektet, för att tillsammans med SBf realisera de tidigare planerna
på Englund-systemet för elektronisk rapportering av ligaresultat.
Målet är att spelarna själva på två pekskärmar, som är inköpta och utplacerade i
spellokalen, ska mata in resultatet av dagens ligamatch direkt in i klubbens
datasystem. Vi vill också möjliggöra parallella inmatningar från flera källor och
att kunna ge löpande rapportering av resultat till vår hemsida. Vi siktar också på
att automatisera rapportering av vilka som spelar i respektive lag och tänker för
varje lag även skapa en spelschemafunktion.
Rama – BBO
Vår plan är att fortsätta sända finalen i mästarserien på BBO. Något vi tidigare
haft svårt att få tag i är kommentatorer. Är ni intresserade är ni varmt välkomna
att kontakta styrelseansvarig (Johnny Östberg) eller ramaansvarig Johan Säfsten.
Ersättning utgår i form av biocheckar.
Nyhetsbrev
Vi fortsätter med utskick cirka en gång per månad samt publicering på hemsidan
och på vårt forum hos Svenska Bridgeförbundet. Vi hoppas att än fler av våra
medlemmar registrerar sin mejladress så de nås direkt av nyhetsbrevet.
Under pandemin när färre av våra medlemmar spelar på klubben har
nyhetsbrevens betydelse ökat. De har blivit än viktigare för att skapa samhörighet
och för att nå ut med information! Styrelsen planerar därför att aktivt ta reda på
fler av medlemmarnas mejladresser.
Observera att även Tävlingsverksamheten och Medlemsfrågor har kostnader för
kontorsmateriel.
Kulturnatt
Vi planerar att delta i den av Stockholms Stad anordnade Kulturnatten, vanligtvis
på en lördag i april. Det mesta av de nödvändiga förberedelserna, som att
förbereda ”prova på” bridge och en silvertävling, har vi redan klarat inför den på
grund av coronakrisen sent inställda Kulturnatten 2020.
Nätbutik
Styrelsen lanserade i slutet av juli en nätbutik. Planen är produkter av god kvalité
för den som är stolt över att spela på BK S:t Erik och samtidigt vill stödja sin
klubb.
Vår leverantör Will Brand tar hand om det mesta; beställningssida, produktion,
lagerhållning, utskick och att ta betalt. Vi sköter marknadsföring via våra vanliga
kanaler: hemsidan, Facebook, nyhetsbrev, bildspel och Pass. Vi har naturligtvis
beslutsrätt i vad som säljs och delar på överskottet med Will Brand.
I en första vända erbjuder vi dampiké, herrpiké, paraply, mobilladdare, golfbollar
och kaffekopp. Alla med klubbens logo, många dessutom med en diskret slogan.
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Sponsoransvarig?
Klubben skulle kunna vara aktivare när det gäller att få sponsring. Styrelsen
känner att sådana frågor ofta hamnar mellan styrelsestolarna. Styrelsen hade
börjat undersöka frågan när coronakrisen kom och ändrade prioriteringarna.
Budgeterade kostnader för 2020/2021 (kr):
IT-kostnader
40 000
Hemsida/internet
40 000
Biblioteket
5 000
Telefon och porto
20 000
Kontorsmateriel
23 000
Informationskommittén (inkl. ramaarvode) 20 000
Summa
148 000
Pass
Pass är klubbens medlemstidning och är tillsammans med hemsidan och
nyhetsbrev den viktigaste informationskällan för klubbens medlemmar. Tidningen
ska erbjuda intressant och lärorik läsning och vara öppen för diskussioner i
aktuella frågor. Klubbens ordförande är ansvarig utgivare.
Vår målsättning kvarstår om att två nummer per år ska ges ut i samband med
ligastarterna. Vår förhoppning är att fler medlemmar vill dela med sig av
berättelser från klubbens olika nivåer. Intresserade kan antingen skicka ett mejl till
pass@sterik.se eller kontakta redaktör Kristin Nedlich.
Budgeterad kostnad för 2020/2021 (kr):
Pass

160 000
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6. Ungdomsverksamhet
2020-06-30 Johnny Östberg

Under verksamhetsåret 2020/2021 planerar juniorkommittén att för elfte året i rad
anordna en Pro-Am-tävling för att samla in pengar till juniorbridgen i Stockholm.
Tävlingen planeras att återigen hållas fredagen före Plattliret.
Fredagsbridgen fortsätter. Dit är alla juniorer välkomna, både nya som gamla. I
höst tar Andreas Abragi över ansvaret då Castor Mann ska studera på annan ort.
BK S:t Erik kommer att samarbeta med Stockholms Bridgeförbunds juniorsatsning. JK hoppas på att StBf kommer fortsätta arrangera juniorkurser och att
JK sedan kan arrangera vidare juniorspel på exempelvis fredagarna. Vårt mål är
att vara en ledande klubb inom juniorrekrytering i Sverige.
Styrelsen beslöt i juli att följa SBf:s nya policy om krav på utdrag ur
belastningsregistret vid arbete med barn. Följande kommer att gälla:
Den som är över 18 år och har ett engagemang inom BK S:t Eriks ungdomsverksamhet med direkt och regelbunden kontakt med ungdomar ska själv begära
ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget ska överlämnas till BK S:t
Eriks ordförande som kontrollerar och noterar att utdrag är visat. Ett nytt utdrag
ska tas ut minst vart tredje år.
I utdraget visas mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott,
barnpornografibrott samt grovt rån. I klartext innebär detta för oss att utdrag ska
uppvisas av ledare för juniorbridgen på fredagar och för ledare på juniorläger,
men inte av bridgelärare med enstaka juniorer på en kurs.
Budgeterade kostnader för 2020/2021 (kr):
Fredagsbridgen
5 000
Ledararvoden
50 000
Bidrag till läger/tävlingar
20 000
Övriga juniorkostnader
10 000
Pro-Am
-40 000
Bidrag från StBf
-12 000
Summa
33 000

7. Lokal
2020-06-30 Börje Primér

Efter flera klotterborttagningar i entrén har även fasadens färg fläckvis försvunnit.
Värden kommer att måla om under året.
Det kan tilläggas att vi i en liten omfattning även hyr ut vår lokal, förutsatt att det
inte inkräktar på vår egen verksamhet. Till exempel spelar en pensionärsförening
hos oss och vår värd brukar hålla årsmöte i skolsalen.
Budgeterade kostnader för 2020/2021 (kr):
Lokalhyra
1 925 000
Lokalvård
350 000
El
100 000
Entrémattor byten
35 000
Förbrukningsmateriel - toaletter
10 000
Reparationer
35 000
Renoveringar (avskrivning)
516 500
Lokalkommittén
50 000
Summa
3 021 500
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8. Säkerhet
2020-06-30 Caroline Tesch

En kurs i hjärt- och lungräddning planeras till hösten. Då är det drygt två år sedan
den senaste. Kanske vi avvaktar tills ekonomin är säkerställd?
Vi kommer fortsätta att successivt byta ut stolarna i lokalen när de går sönder.
Utrymningsdörren nära köket behöver renoveras vilket värden är medveten om.
När dörren sattes dit inför vår inflyttning 2000 fick den inga bleck varför en del av
dess trä har börjat ruttna.
Vi kommer fortsätta att till våra medlemmar och elever sälja parkeringskuponger
till Garaget Roddaren tvärs över gatan till ett kraftigt reducerat pris.
Räddningstjänsten önskar att vi kompletterar lokalen med brandlarm som är
kopplat till räddningstjänsten. Det är inget krav i nuläget och under rådande
omständigheter med coronan, så avvaktar vi med investeringen.
Trivsel
På sikt planeras ett arbetsseminarium för TL där de ges ett allmänt stöd, tränas att
hantera besvärliga situationer och förbättra sin kommunikation.
Budgeterade kostnader för 2020/2021 (kr):
Sophämtning
60 000
Rökkur
21 000
Säkerhetsfrågor
22 500
Passersystem (avskrivning)
24 000
Utbildning säkerhet
7 500
Inköp inventarier (stolar)
20 000
Garagekuponger
0
Trivsel
5 000
Summa
160 000

9. Café
2020-06-30 Rolf Molin

Vår bridgeklubb har haft förmånen att ha ett café som i princip har varit öppet när
spel eller undervisning pågår i lokalen. Medan coronapandemin pågår påverkas all
verksamhet på klubben, också caféets. Med ett begränsat antal spelare och elever
måste bemanningen vara på miniminivå för att hålla nere kostnaderna. För att
minska svinn begränsas utbudet av smörgåsar och maträtter. I stället erbjuds att
förbeställa smörgåsar till paus. Särskilt på kvällen blir detta viktigt, då caféet
stänger efter spelstart. Förbeställningar ställs då fram för hämtning i pausen.
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10. Medlemsfrågor
2020-06-30 Yvonne Flodqvist

Uppdraget som medlemsansvarig utgår från att stödja och informera men innebär
också att säkerställa bra administrativa rutiner och stämma av med kassören att
avgifterna är betalda. Våra medlemmar kan enkelt själva uppdatera och ändra sina
uppgifter i ”Medlem på nätet”. Då krävs att man har sina inloggningsuppgifter.
Saknar man dem går de att registrera via klubben eller Svenska Bridgeförbundet.
Vårt mål är att alla som spelar på klubben ska bli medlemmar och därmed känna
att de tillhör klubben och kan påverka, bland annat genom sin rösträtt på årsmötet.
Klubben har tillsammans med Svenska Bridgeförbundet ett generöst erbjudande
till nya spelare som har gått kurs, att bli I-medlem. Det kan man bli endast en
gång, då ingår fritt medlemskap innevarande säsong, (oavsett tidpunkt på året)
och påföljande. Klubben kräver namn, adress, telefonnummer, födelsedatum och
helst mejladress.
Medlemsavgiften för säsongen 2020/2021 är oförändrad 180 kronor. Även
Stockholms Bridgeförbund behåller sin avgift medan Svenska Bridgeförbundet
har höjt med 50 kronor vilket gör att den totala medlemsavgiften ökar till 510 kr.
Stämman hösten 2020 bestämmer nästa spelårs minimala och maximala
medlemsavgift. Styrelsens plan är att föreslå 170–230 kronor. Därefter bestämmer
styrelsen exakt medlemsavgift senast den 31 mars.
Budgeterade intäkter för 2020/2021 (kr):
Intäkter medlemsavgifter
520 000
Kontorsmateriel (inbetalningskort, porto och kuvert) -17 000
Summa
503 000

11. Brickläggning
2020-06-30 Yvonne Flodqvist

Vårt mål är att ha en bra framförhållning, fem dagar är uppsatt mål. För att
brickläggarna ska hinna med är det en stor fördel med tidiga anmälningar till en
utannonserad tävling. Klubben vill att så många som möjligt deltar men det har
vid sen anmälan hänt att vi har varit tvungna att tacka nej då brickorna var lagda.
Brickläggningens fasta kostnader förväntas bli täckta av läggningen till interna
tävlingar. Därför är den huvudsakliga målsättningen vid läggning till externa
kunder att täcka de rörliga kostnaderna, det vill säga läggningsarvoden. Dock kan
det i dessa coronavirustider bli få externa beställningar.
Vid redovisningen för interna tävlingar läggs bara arvoden för brickläggningen
direkt på den aktuella tävlingen. Det innebär att läggningen kommer att redovisa
förlust eftersom dess övriga kostnader inte blir täckta i bokföringen.
Brickläggningen kommer att fortsätta under Kalle Perssons ledning.
Budgeterade kostnader för 2020/2021 (kr):
Intäkter för läggning till externa kunder
Arvodeskostnader för läggning till externa kunder
Brickläggningskommittén
Delsumma
Inköp av nya kortlekar
Totalt

0
0
13 000
13 000
60 000
73 000
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12. Avtal
2020-06-30 Gunnar Andersson

Klubbens avtal med Sponsorhuset borde med mer aktiv marknadsföring till våra
medlemmar generera betydligt mer intäkter att användas i vår juniorverksamhet.
Våra medlemmar har inte tagit till sig Sponsorhusets koncept som ger både
medlemmen och BK S:t Erik pengar tillbaka vid köp/bokningar på internetsajter.

13. Lokalrenovering
2019-06-28 Mårten Gustawsson

Sedan vi flyttade in den 1 augusti 2000 har vi målat och lagt nya golv i juli 2015,
byggt om köket under sommaren 2017 samt byggt om den stora toalettgruppen
under sommaren 2019.
Budgeterade kostnader (kr):
2019/2020
Avskrivning undertak, målning och golv (10 år)
57 000
Avskrivning köksombyggnad (9 år)
268 000
Avskrivning LED-lampor i Skolan (5 år)
16 000
Avskrivning LED i spellokal och nödskyltar (5 år) 37 400
Avskrivning toalettgruppsombyggnad (7 år)
130 000

2020/2021
57 000
268 000
16 000
37 400
130 000

14. Påverkan av corona
2020-06-30 Mårten Gustawsson

Vi hoppas att kunna återstarta ligan till nästan normal omfattning under våren.
Tyvärr fruktar styrelsen att det kommer att ta år att nå tidigare deltagarantal.
Vi kommer att fortsätta ansöka om tänkbara stöd. Ytterligare stöd verkar kunna
fås såväl från Stockholms Bridgeförbund och Staten genom mer omställningsstöd.

15. Övrigt
2020-06-30 Mårten Gustawsson

Arvoden till styrelse och andra funktionärer
Inga höjningar av ersättningar till styrelse är planerad. Däremot är en höjning av
TL-arvoden aktuell när väl coronakrisen slutar.
Landslagsaktiviteter
Klubben ska enligt ett tidigare stämmobeslut sätta av tio kronor per medlem för
bidrag till landslagsaktiviteter. Då kanske SBf på grund av dålig ekonomi inte
kommer att helt täcka deltagarnas kostnader kan det, om klubbens spelare
kvalificerar sig, bli aktuellt att lämna bidrag till flera klasser och mer än vanligt.
Budgeterade kostnader för 2020/2021 (kr):
Styrelsearvoden
250 000 (Varav arbetsgivaravgifter 50 000)
Styrelsemöten, personalfest
70 000
Tävlingsavslutningar
10 000
Smartkort (mest avskrivningar)
80 000
Förbrukningsmateriel
20 000
Landslagsaktiviteter
33 000
Summa
463 000
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