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Inledning 

Bridgeklubben S:t Erik grundades den 18 mars 1948. Klubbens ändamål är att 

anordna tävlingsbridge i olika former samt bedriva utbildningsverksamhet inom 

bridgesporten. Plats skall finnas för såväl enklare bridge i sällskapliga former som 

förberedelse för tävlingsspel samt för målinriktad tävlingsbridge. Alla slags 

hasardspel är förbjudna. 

Föreningens nuvarande stadgar antogs 2018-10-21 och klubben bedriver sedan 

2000 sin verksamhet på Kronobergsgatan 12 på Kungsholmen i Stockholm. 

Världens största bridgeklubb fortsatte fram till coronauppehållet att gå bra. 

Samarbetet med Nya Bridgeskolan fungerar utmärkt och tillströmningen av elever 

till skolan och spelare till klubben fortsatte 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 2020/2021 
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6. Ungdomsverksamhet 
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11. Brickläggning 

12. Avtal 
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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 

cafeterian 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. 

Corona 

Coronapandemin har starkt påverkat vår verksamhet. Efter att ha hållit helt stängt 

i tre månader började klubben den 8 juni att för första gången någonsin anordna 

nätspel samt den 10 juni försiktigt att åter starta partävling, dock med föranmälan 

och begränsat till 24 par. Läs mer i avsnittet ”Påverkan av corona”. 

Om verksamhetsår 

BK S:t Erik har valt att behålla sitt räkenskapsår 1/7–30/6 trots att SBf från och 

med 2020 flyttat sitt verksamhetsår två månader till 1/9–31/8. 
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Ekonomi och omställningsstöd 

De senaste två verksamhetsåren har trots pandemin tillsammans gått plus. (Det 

första gav ett litet underskott, det andra ett något större överskott.) Förutom att vi 

har sparat där det har gått är de två viktigaste orsakerna dels bidrag från våra 

medlemmar, i år 762 000 kronor. Dels det omställningsstöd som staten har gett till 

organisationer som har fått minskad omsättning. Stödet har uppgått till cirka 75 % 

av det procentuella omsättningstappet beräknat på fasta kostnader under en månad 

jämfört med samma månad närmast före pandemin.  

Omställningsstödet har passat klubben bra. Vi har under året fått utbetalt bidrag 

för 12 månader, från mars 2020 till februari 2021 på totalt 1 619 308. Det ger ett 

snitt på 135 000 kr/månad. Även om bara vår hyra är på drygt 160 000 kr/månad 

är bidraget ett mycket välkommet tillskott. 

Efter helstängningen höjdes i juni 2020 bordsavgiften med 10 kronor till 100. 

(Med smartkortsrabatt från 81 till 90 kronor.) Direkt täckte den ökningen bara den 

ökade kostnaden när varje bord av coronaskäl fick en egen brickomgång. 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften har hållits oförändrad. 

Avstämning mot verksamhetsplanen 2020/2021 

Årets resultat blev 1 192 668 kr bättre än budgeterat. Även om budgeten hoppades 

på mer spel än vad fallet blev så fick vi 1 350 000 mer i omställningsbidrag än 

budgeterat. 

2. Fakta 2020/2021 
Omsättningen för perioden har varit:  4 804 178 kr 

Nettoöverskottet blev: 256 447 kr 

Med tanke på pandemin är styrelsen stolt över överskottet. Ett flertal 

besparingsåtgärder vidtogs medan flera olika bidrag kom in, se ovan. Läs mer i 

avsnittet ”Påverkan av corona”. 

Styrelsemöten: 15 stycken, ovanligt många på grund av pandemin. 

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

Börje Primér, Yvonne Flodqvist, Johnny Östberg, Rolf 

Molin, Mattias Weiler, Ann-Britt Carlén (sekreterare), 

Caroline Tesch och Gunnar Andersson. 

Medlemsantal: Den 10 augusti 2021 hade vi 2 571 medlemmar 

varav 2 309 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 femte året i rad 200 000 kr exklusive 

sociala avgifter. 

Följande arvoden har utgått: 

 2020/2021 2019/2020 

Styrelsearvoden 200 000 kr 200 000 kr 

(Förvaltnings- och internrevisor erhåller ej arvode) 

Övriga utbetalda arvoden 609 731 kr 1 799 763 kr 

Totalt utbetalda arvoden 809 731 kr 1 999 763 kr 

Sociala kostnader styrelsearvoden enligt lag 41 402 kr 19 400 kr 

Sociala kostnader övriga arvoden enligt lag 176 048 kr 384 622 kr 

Sociala kostnader enligt lag 217 450 kr 404 022 kr 

Totala kostnader för arvoden 1 027 181 kr 2 403 785 kr
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Föreningens medlemskap och viktigare externa avtalspartners: 

Medlemskap/Avtal Leverantör 

Bridgefrågor på nationell nivå Svenska Bridgeförbundet (SBf) 

Bridgefrågor på regional nivå Stockholms Bridgeförbund (StBf) 

Försäkring (egendom, rättsskydd, Berkley Nordic 

ansvar, kund- och arbetstagarolycksfall)   

Hyresvärd Brf Inedal 16 

Städning och toamaterial Ren Standard 

Hemsida (www.sterik.se) och domän Interlan 

Bredband Ownit 

Elförbrukning Skellefteå Kraft 

Kopiatorhyra Makab 

Larmutryckning Rapid 

Entrémattor CWS-boco 

Betalterminaler och inlösen Bambora 

Wellpapps- och pappershämtning LL Bolagen 

Rökkursservice CleanAir 

Telefoni Telia 

Mejlutskick (nyhetsbrev) Paloma 

 

Övrig information 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2020-11-01. 

En arbetsordning för styrelsen är senast uppdaterad 2018-10-21. 

Miljöförvaltningens livsmedelskontroll av caféet är senast godkänd 2021-02-17. 

Stadsdelsförvaltningens folkölskontroll av caféet är senast godkänd 2020-03-04. 

OVK-besiktning godkänd 2016-10-19. Nästa skulle ha skett 2019 (värdens ansvar). 

 

http://www.sterik.se/
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3. Tävlingsverksamhet 

Ligan allmänt 

Coronapandemin såg tyvärr till att något ordinarie ligaspel inte gick att arrangera.  

Dagligan 

I början på pandemin skickades en enkät ut till ligalagen om hur de ställde sig till 

bridgespel både online och på klubben. Denna visade att dagspelarna inte var 

intresserade av något av dessa alternativ just då. 

Kvällsligan 

Under hösten spelades kortserier på klubben med begränsat deltagande kvällstid, 

tolv lag per speltillfälle deltog, dessa serier spelade med duplicerade brickor och 

bridgekryss för att i möjligaste mån skydda våra deltagare. Detta fungerade fram till 

mitten av november då restriktioner skärptes och vi åter ställde in allt livelagspel. 

BBO-ligan 

För att fler av klubbens medlemmar skulle kunna spela bridge under pandemin 

arrangerade vi lagspel på BBO (BridgeBase Online). Under hösten och våren 

arrangerades fyra kortserier med i snitt 63 deltagande lag.  

Dagspel 

Under juli månad arrangerade klubben dagtävlingar tisdagar och onsdagar med 

speciella förutsättningar, begränsat antal deltagare, duplicerade brickor och 

bridgekryss. Då vi normalt inte arrangerar partävlingar på tisdagar flyttades den 

tävlingen i augusti till måndagar, en av våra vanliga partävlingsdagar. Dessa 

tävlingar spelades med dubbla prislistor, en med handikapp och en utan. 

Barometrar 

I september startade vi spel på söndagar med samma upplägg vi använt måndagar 

och onsdagar.  

Kvällsspel 

Under juli månad arrangerade klubben kvällstävlingar tisdagar och torsdagar men 

det visade sig snabbt att intresset inte var speciellt stort att på klubben spela bridge 

på kvällstid så i slutet på månaden lades dessa tävlingar ner. Tävlingarna spelades 

med speciella förutsättningar, begränsat antal deltagare, duplicerade brickor och 

bridgekryss, och dubbla prislistor, en med handikapp och en utan. 

Mästarpoängsnålar 

Några nålar har inte delats ut under året men de ligger och väntar på spelarna på 

klubben. 

Tävlingsutrustning 

Då vi endast spelat med duplicerade brickor har spelkorten bytts ut löpande när de 

blivit slitna. 

Partävlingsresultat visas på TV-skärm  

Detta har gjorts på samtliga tävlingar och för att sprida ut spelarna i lokalen har 

även pappersresultat satts upp på flera ställen. 
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Kvällsligan - nettointäkter: 87 665 kr (budgeterat: 1 084 000) 

Spelades under begränsad tid och med begränsat antal lag. 

Dagligan - nettointäkter: 13 287 kr (budgeterat: 292 000) 

Arrangerades inte under denna säsong. 

BBO-ligan – nettointäkter: 479 649 kr (budgeterat: 146 000) 

Flertalet omgångar arrangerades med 63 deltagande lag i snitt. 

Dagbridge - nettointäkter: 199 968 kr (budgeterat (dagbridge+sommardag): 

11 800), bara dagbridge 197 539 kr (budgeterat: -3 200) 

Spelades med begränsat antal par mån- och ons- samt tisdagar under juli-augusti. 

Kvällsbridge - nettointäkter: 37 282 kr (budgeterat: 20 000) 

Arrangerades med begränsat antal par tisdagar och onsdagar under juli men lades 

ner på grund av för få deltagande par. 

Helgbarometrar - nettointäkter: 65 027 kr (budgeterat: 120 000) 

Spelades endast söndagar med samma begränsningar som för övriga tävlingar. 

Guldtävlingar - nettointäkter: 0 kr (budgeterat: 0) 

Två guldtävlingar var planerade under året men kunde tyvärr inte genomföras med 

tanke på smittskyddsläget. 

Silvertävlingar - nettointäkter: 1 500 kr (budgeterat: -20 000) 

Endast en silvertävling genomfördes p.g.a. pandemin.  

Årsmötessilver, med 30 (33) par, vanns av Daniel Lundell och Anders Galvenius. 

Övriga tävlingar - nettointäkter: -850 kr (budgeterat: -15 000) 

Några speciella övriga tävlingar har inte arrangerats.  

Onlinesvenskan - nettointäkter: -9 300 kr (budgeterat (Allsvenskan): -15 000) 

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

Superettan 

1. BK S:t Erik, Morot (Anna Zack Efraimsson, Bengt-Erik Efraimsson, Kathrine 

Bertheau, Jessica Larsson, Tommy Gullberg och Anders Morath) 

4. BK S:t Erik, Ebenius Crew 

6. BK S:t Erik, Bahaj 

Division 2 A 

1. BK S:t Erik, Weiler (Ullabritt Goldberg, Pär Ol-Mårs, Lars Goldberg, Thomas 

Wrang, David Wrang och Peter Törnblom) 

8. BK S:t Erik, Gudrun  

Division 2 C 

3. BK S:t Erik, Olrog  

Division 2 E 

4. BK S:t Erik, Lovoshovo 

Division 3 D 

3. BK S:t Erik, På Kryss 

Division 3 F 

2. BK S:t Erik, Gevalia 

Division 3 G 

4. BK S:t Erik, Forza 

Division 3 I 

4. BK S:t Erik, På Håret 
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Externa tävlingar 

Klubbens medlemmar har haft stora framgångar utanför våra lokaler men detta år 

nästan uteslutande online, några exempel: 

Riksmästerskap Veteran Lag 2020 

3. Berik (Bengt-Erik Efraimsson, Mats Axdorph, Johnny Östberg, PG Eliasson) 

JSM-par Junior 2020 

1. Andreas Abragi och Sanna Clementsson 

2. Simon Hult 

3. Allan Nouri Otman Farha, Tuve Gustavsson och Ola Rimstedt (delad placering) 

Svenska Cupen 2020 

1. Narre (PG Eliasson) 

2. Skalman (Johan Säfsten, Krister Ahlesved, Per-Arne Karlsson, Jonas Petersson 

och Niklas Warne) 

3/4. Janne (Jan Andersson, Ida Grönkvist, Mikael Grönkvist, Mikael Lindblom, Jan 

Selberg och Olle Wademark) 

3/4. BK Gröna kvistar (Catharina Ahlesved) 

Riksmästerskap Mixed Lag 2020 

1. 123 Jättebra (Bengt-Erik Efraimsson och Anna Zack Efraimsson) 

2. Sivelinds Wannabees (Jessica Larsson och Mikael Rimstedt) 

3. Rockfolket (Gudrun Strandberg, Gunnar Andersson och Tore Stormo) 

Gold Cup 2020 

1. Garvey (Fredrik Nyström) 

SM-lag Open 2021 

1. Ebenius Crew (Leif Bremark, Fredrik Nyström, Fredric Wrang, António Palma, 

Dennis Bilde och Emil Jepsen) 

2. IdaG (Mikael Grönkvist, Ida Grönkvist, Jonas Petersson, Jan Selberg, Per-Ola 

Cullin och Marion Michielsen) 

3. Dyra Englund (Mikael Arnberg och Göran Hammarström) 

Finska Mästerskap för lag Open 2021 

1. Kiintiöulkomaalainen (Castor Mann och Erik Hansson) 

SM-par Dam 2021 

2. Ylva Strandberg och Gudrun Strandberg 

3. Mari Lindblom och Sofia Ryman 

SM-par Mix 2021 

2. Mari Lindblom och Mikael Lindblom 

SM-par Open 2021 

1. Johnny Östberg och Tommy Bergdahl 

Chairmans Cup 2021 

1. RSE (Sven-Åke Bjerregård och Anders Morath) 

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 kursverksamhet 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 12 år av Catharina och Krister Ahlesved. 

Under verksamhetsåret 2020/2021 blev intäkterna för utbildningsverksamheten 

drygt 1,3 Mkr lägre än den lagda budgeten. Skolans kraftigt försämrade resultat 

beror självfallet på covid-19-pandemin.  

Under våren och sommaren 2020 stod det klart att vår Bridgeskola skulle komma i ett 

mycket bekymmersamt läge. Beslut togs att alla planerade utbildningar för hösten skulle 

ställas in och flyttas fram till vårterminen 2021. Beslutet att i princip stänga skolan var 

unikt och berodde självfallet på pandemin och att elevunderlaget därmed sviktade. 

Det finns ofta en hel del osäkerhet i en verksamhetsplan men för året 2020/21 var 

osäkerheten större än vanligt. Vi sa med lite galghumor att en verksamhetsplanering 

under rådande, osäkra förhållanden mest liknar ”ett skott från höften”. Trots all 

osäkerhet lade vi en budget som indikerade att intäkterna för skolan skulle bli cirka en 

fjärdedel i jämförelse med verksamhetsåret före. De totala intäkterna för skolans kurser 

trodde vi skulle minska från 3 200 000 kr till 1 200 000 kr.  Vad gäller skolans 

spelverksamhet prognostiserade vi en minskning från 1 050 000 kr till 300 000 kr, det 

vill säga ett tapp på 750 000 kr.  

Det visade sig emellertid att vi varit alltför optimistiska i våra bedömningar. Vare sig 

antalet kurser eller spelverksamheten utvecklades på det sätt vi prognostiserade. 

Intäkterna för kurser och spel stannade vid 165 000 kr respektive 43 000 kr, klart sämre 

resultat än vår prognos. Vi hade antagit att skolans verksamhet skulle återhämta sig 

under vårterminen 2021 i takt med att Corona-läget förbättrades. Så blev inte fallet. 

Den utbildning som genomförts under verksamhetsåret har till huvuddelen skett online. 

Under en kort period genomfördes Fredagsgodis och Bridgeträning ”live”, men 

övergick sedan till online. I början av januari 2021 genomfördes två utbildningstillfällen 

som kompensation för att skolan stängde när två utbildningstillfällen återstod av 

vårterminen 2020. Lektionerna genomfördes med hjälp av ZOOM och Realbridge. 

Eleverna erbjöds ett tiotal testtillfällen på Realbridge inför restutbildningen. Under 

vårterminen hölls en kurs, Bridge Plus Online, och fyra minikurser med olika teman. På 

varje kurs var tre lärare delaktiga för att få bästa möjliga kvalité. 

Under hela vårterminen 2021 spelades Bridgeträning, D-serien och Fredagsgodis 

Online. Fredagsgodis, som under många år varit vår populäraste aktivitet, lockade som 

mest 27 bord. D-serien hade i snitt 10 bord.  

Under vårterminen 2021 deltog cirka 300 elever i vår Bridgeskolas olika aktiviteter. 

Med tanke på de restriktioner och problem som den pågående Coronapandemi orsakat, 

känner vi oss nöjda med detta deltagarantal. 

Nya Bridgeskolan har liksom landets andra stora bridgeskolor från mars getts möjlighet 

att på samma sätt som en klubb lägga ut information på en egen hemsida hos SBf. 

Tidigare har information om bridgeskolor inte funnits hos Förbundet. Det innebär också 

att Skolan får egen tillgång till IT-verktyg och kan debiteras direkt för användning av 

RealBridge vid lektioner. 
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Avstämning av intäkter mot verksamhetsplanen 2020/2021 (kr): 

  Budget Utfall Differens 

Kursavgifter 1 200 000 165 000 -1 035 000 

Spelverksamhet 300 000 43 000 -257 000 

 D-serien    

 Bridgeträning    

 Fredagsgodis    

 Lektioner    

Trivseltorsdag 72 000 0 -72 000 

                                                         

Totalt 1 572 000 208 000 -1 364 000 

Under året har utbildningskommittén haft tre möten. Ingått i gruppen har Rolf 

Molin (ansvarig), Åsa Gindin, Mattias Weiler och Johnny Östberg. 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. 

Englund 

Vi har tyvärr återigen konstaterat att planerna med resultatinmatning för ligan via 

pekskärmar (ett system som fått arbetsnamnet Englund) inte gick att genomföra. 

Hemsida och Facebook 

Vi har fortsatt samordna nyhetsflödet så att våra nyheter samtidigt läggs ut både 

på hemsidan och Facebook. 

Nyhetsbrev 

Klubben har fortsatt att 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 

Vi har fortsatt att använda CloudBerry så att klubbens medarbetare har kunnat 

göra vissa arbetsuppgifter hemifrån. 

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. 

S:t Erik i media 

Vår tidigare medlem Roman Szydlowski har drabbats av Alzheimer. En film med 

Roman i huvudrollen om Alzheimer-forskning finansierad av Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse spelades delvis in på BK S:t Erik hösten 2020. Filmen 

”Alzheimer går att påverka med livsstilsförbättringar” finns nu på stiftelsens 

hemsida. Budskapet är positivt – Alzheimer går att bromsa med till exempel 

bridgespel och fysisk träning. 

P1-morgon hade i april ett bra inslag där vår medlem Britta Wästerlid intervjuades 

om vad bridgespel kan betyda i Coronatider. 
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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 vi hoppas på att fler ansluter sig. 

Bibliotek 

I biblioteket finns en hel del bridgelitteratur som skänkts till klubben och som kan 

lånas fritt av våra medlemmar. Dessutom finns en besöksdator som också kan 

användas fritt. Under verksamhetsåret har biblioteket använts som förvaringsrum 

för de bridgebord och stolar vi har plockat undan från spellokalen. 

Kulturnatt 

En vårlördag under flera år har Stockholms Stad anordnat en Kulturnatt. Sedan 

klubben bestämde att delta har natten ställts in två gånger på grund av pandemin. 

Pass 

Tre nummer av PASS har kommit ut under året med Kristin (Kicki) Nedlich som 

redaktör. Inför varje nummer diskuteras uppslag i redaktionskommittén via Skype 

eller live. Klubbtidningen erbjuder intressanta artiklar, kluriga bridgeproblem och 

är en viktig informationskanal för styrelsen då den når många medlemmar. 

Utgivningen har under pandemin varit en medveten satsning på Pass som 

informationskanal. I alla dessa har pandemins ekonomiska effekter på klubbens 

beskrivits. I det första dessutom hur och var man kan spela bridge på nätet, på 

BBO, Funbridge eller Sunrey. I det andra hur bridge åter kan spelas live på 

klubben med nya försiktighetsåtgärder. I det tredje hur spel går till på nystartade 

RealBridge där partner samt motståndare även kan ses och höras.  

Gamla nummer av PASS (från 2004) finns att läsa på klubbens hemsida. Om du 

har idéer till förbättringar eller andra uppslag är du hjärtligt välkommen att 

kontakta Kicki, redaktionskommittén eller varför inte ett mejl till pass@sterik.se  

I kommittén har Ann-Britt Carlén (ansvarig), Rolf Molin, Per Stahre och Kristin 

Nedlich ingått. 

Fototek 

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

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2020/2021 (kr): 

Observera att även Tävlingsverksamheten och Medlemsfrågor har haft kostnader 

för kontorsmateriel (med egen budgetering). Utfall nedan är totalen. 

 Budget Utfall 

IT-kostnader 40 000 28 243 

Hemsida, internet 40 000 0 

Fotoblogg 0 0 

Sponsorhuset -2 000 -1 732 

Bibliotek 5 000 0 

Telefon och porto 20 000 14 246 

Kontorsmateriel 80 000 58 111 

Informationskommittén 

 (inkl. ramaarvode) 20 000 8 408 

Pass 160 000 108 726 

 ________ ________ 

Totalt 363 000 216 002 
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6. Ungdomsverksamhet 
Klubben har fortsatt att betala ut bidrag till juniorer men under senaste året har det 

av naturliga skäl inte varit så många läger. Vi hoppas på ett bättre år 2021/22. 

Bidragsansökningsblanketten hittas tillsammans med juniorbidragspolicyn på 

klubbens hemsida www.sterik.se under ”Junior” och vidare under ”Juniorbidrag”. 

Under fredagseftermiddagar har juniorkommittén även under pandemin arrangerat 

juniorbridge under ledning av Anderas Abragi där 2–4 bord har deltagit. 

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. 

Styrelsen beslöt i juli att följa SBf:s nya policy om krav på utdrag ur 

belastningsregistret vid arbete med barn. Följande gäller: 

Den som är över 18 år och har ett engagemang inom BK S:t Eriks ungdoms-

verksamhet 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. 

Avstämning av kostnader mot verksamhetsplanen 2020/2021 (kr): 

 Budget Utfall 

Fredagsbridgen 5 000 1 235 

Ledararvoden 50 000 24 796 

Bidrag till läger/tävlingar 20 000 10 900 

Övriga juniorkostnader 10 000 0 

Pro-Am -33 000 0 

Bidrag från StBf -12 000 -24 000* 

 ________ ________ 

Totalt 40 000 12 931 

*Bidraget från StBF avser två år.   

Johnny Östberg har varit junioransvarig. 

http://www.sterik.se/
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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. 

I oktober skedde ett inbrott i köket. Tjuven tog sig in genom att bryta sönder ett 

vädringsfönster mot gården. Nya öppningsarmar fick beställas och sättas dit. 

I maj tog vår värd egenmäktigt bort askkoppen vid vår entré trots att vi har sagt att 

det är vår askkopp, att askkoppen fanns där långt innan värdens bostadsrätts-

förening ens hade bildats och att fimpar istället kommer att kastas på marken.  Vi 

har sagt till värden att bridgeklubben framöver förväntar sig att de städar rent från 

fimpar utanför entrén. Inte heller har de ännu målat fasaden där askkoppen satt. 

8. Säkerhet 
Förutom vanligt underhåll av brandlarm och passersystem, har inget hänt. En 

incident inträffade dock. Klubbens telefon blev stulen! En ny har införskaffats.  

I lokalgruppen har Börje Primér (lokalansvarig), Caroline Tesch 

(säkerhetsansvarig) och Jan Bergholm (hustomte) ingått. 

Trivsel 

Garage Roddaren tvärs över gatan bytte vid årsskiftet operatör. Detta har inneburit 

lättare hantering utan voucher. Den som vill parkera i garaget till priset av 100 kr 

för fem timmar använder appen ”Easypark” med klubbens områdeskod och sätter 

en klisterdekal på insidan av vindrutan. Dekal kan fås i TL- rummet och av lärare. 

För att gå in i garaget och hämta ut sin bil krävs en dörrkod vilken visas i appen. 

En nätbutik lanserades i augusti 2020 för att få ännu en samlänkande trivselfaktor. 

Där kan beställas pikétröjor, golfbollar, paraplyer, mobilladdningskablar och 

kaffemuggar, alla med klubbens logga. Produkterna finns även exponerade i ett 

vitrinskåp i klubblokalen och en del säljs av TL mot swish-betalning. Igångsätt-

ningen har inte gett klubben några startkostnader och vi behöver inte heller ligga 

med något lager utan vår leverantör tar hand om det mesta. Försäljningen har dock 

gått trögt under det gångna året, men vi hoppas att den blir bättre efter pandemin. 

För första gången anordnades julklappsförsäljning när klubben den 21 och 23 

december höll öppet kl. 11-16. Då såldes såväl Bridgeskolans läroböcker, Katt-

shoppens bridgeprylar och nätbutikens presentartiklar. Även här hoppas vi att 

försäljningen blir bättre nästa gång efter pandemin. 

Svenska Bridgeförbundet förbättrade i januari efter påstötning av oss sin 

anmälningsfunktion som vi började använda när vi startade med att kräva 

föranmälan i alla tävlingar. Det gick då inte att byta ut en spelare, bara ta bort ett 

helt par och sedan lägga in på nytt med rätt namn vilken då innebar att man kom 

sist i kön till en fulltecknad samtidigt som det upplevdes provocerande att inte få 

plats att spela för att samtidigt se någon annan anmäld med sig själv. I mars 

genomfördes sedan ytterligare förbättringar. Båda spelarna i ett par får numera ett 

mejl när de flyttas från reserv- till ordinarieplats. Det skapades också möjlighet att 

skicka mejl till samtliga i en tävling (förutsatt att de har uppgivit en mejladress). 

Trivselgruppen, bestående av Carin Möller, Anders d’Aquino, Johan Tesch och 

Caroline Tesch har beslutat att träffas vid behov. 
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Disciplin 

Efter att pandemin bröt ut i mars 2020 upphörde bridgespel på klubb medan 

bridgespel på nätet kraftigt ökade och främst då på BBO. Tyvärr visade det sig 

snabbt att beklämmande många nätspelare fuskade. I juni 2020 startade även BK 

S:t Erik en nätliga på BBO och fick fall av misstänkt fusk. Klubben gick därför i 

nyhetsbrev ut med en klar varning: ”Fusk på BBO? Tyvärr har vi fått in 

anmälningar på par för avvikande beteenden. Det handlar till exempel om lite för 

många ”lyckade” utspel. Det kan vara bra att känna till att en amerikan har 

utvecklat ett speciellt program för att identifiera misstänkta företeelser på BBO. 

Aktuellt pars givar läses in i programmet, en automatisk analys visar om 

oegentligheter troligen har förekommit och om det finns anledning till fortsatt 

utredning för kommande avstängning.” 

Styrelsen har därefter muntligen varnat två par. Budskapet var att om 

kommunikation under spel förekommer inom paret måste detta upphöra! 

Innan varningen till ett av paren kontaktades amerikanen ovan, Nicolas 

Hammond, som utförde i excel en statistisk analys av 354 utspel gjorda av paret 

på BBO. Kortfattat blev slutsatsen: ”A reasonably clear case, probably a cheating 

pair.” Dock tillades: “Unclear if they could be convicted.” 

Ansvarig i styrelsen har Gunnar Andersson varit. 

9. Café 
För fyra 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. För drygt två år 

sedan övertog bröderna Johan och Fredrik Wahlberg driften av vårt café, och under 

denna tid har de åstadkommit förändringar i klart positiv riktning. 

Under verksamhetsåret har dock covid19-pandemin på ett radikalt sätt ändrat 

caféets förutsättningar. Klubbens ordinarie verksamhet med tävlingar och kurser 

på för-, eftermiddagar och kvällstid tog ett abrupt slut. På klubben kunde vi endast 

erbjuda våra medlemmar partävlingar med begränsat antal deltagare några dagar i 

veckan. I stället genomfördes en hel del tävlingar och utbildningar på nätet, men 

denna verksamhet gav varken arbete eller intäkter till vårt café.  

Läget under verksamhetsåret har som alla förstår varit besvärligt. Det finns två 

omständigheter som gjort att caféet har kunnat ”överleva”. Det ena är att personalens 

anställningsform, förutom Fredrik & Johan så var de anställda per timme. På så sätt 

undveks dyra personalkostnader. Den andra är att klubben har gett hyresrabatt.  

Rolf Molin har i styrelsen varit caféansvarig. 
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10. Medlemsfrågor 
Vår medlemsavgift för 2020/2021 var oförändrad 180 kronor. Det innebar att den 

som representerade Bridgeklubben S:t Erik betalade totalt 510 kronor i 

medlemsavgift där 50 kronor gick till Stockholms Bridgeförbund och 280 till 

Svenska Bridgeförbundet. 

På grund av pandemin har färre spelat bridge hos oss vilket även har medfört att 

färre har betalt medlemsavgiften. Flera kampanjer för att få upp medlemsantalet 

har genomförts. I oktober, i samband med vi att satte upp fler bridgekryss, ringde 

vi upp medlemmar som ännu inte hade betalt. I november mejlvädjade vi till de 

650 som hade varit medlemmar året innan men då inte hade betalat årets avgift. 

Medlemsstatistik 

Då vi ständigt får nya medlemmar poängteras att statistiken är från 2021-08-10. 

Enligt den har vi 4 731 representerande medlemmar men många har inte betalt 

och är inte aktiva längre. (Förra året var det 5 302) 

Aktiva medlemmar i år = 2 571 (521 färre än förra året) 

Varav medlemmar som representerar BK S:t Erik = 2 309 (486 färre än förra året) 

Varav introduktionsmedlemmar = 5 (292 färre än förra året) 

Varav juniorer 60 (5 färre än förra året) 

Varav ständiga medlemmar = 22 

Varav hedersmedlemmar = 8 

Ansvarig har Yvonne Flodqvist varit. 

11. Brickläggning 
Det har nu gått åtta år sedan klubben tog över brickläggningen. Det har fungerat 

bra under Kalle Perssons ledning. 

I år har en brickläggningsmaskin varit på service hos Lars-Åke Larsson i Lund. 

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. 

Trots betydligt färre tävlingar har vi lagt lika många brickor som vanligt då under 

coronan vid partävling varje bord har fått en egen omgång brickor. 

Lagda brickor (styck): 

 2020/2021 2019/2020 2018/2019 

  

Till interna tävlingar 68 954 42 545 56 291 

Till Skolan 1 602 9 151 13 726 

Till externa beställare 5 982 7 451 10 931 

 ______ _______ _______ 

Totalt 76 538 59 147 80 948 

Avstämning av intäkter mot verksamhetsplanen 2020/2021 (kr): 

 Budget Utfall 

Läggningsarvoden -40 000 -12 188 

Intäkter 40 000 20 900 

 _______ ______ 

Totalt 0 8 712 

Intäkter i förhållande till budget:  8 712 

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

*) Med anledning av mindre kopiering under pandemin har vi förhandlat om 

leasingavtalet på kopieringsapparaten. Med två år kvar på det befintliga 

femårsavtalet tecknade vi ett nytt femårigt avtal där kostnaden per kopia blir 

densamma men den fasta kostnaden nästan halveras då färre kopior/månad ingår. 

Dessutom har några tillfälliga avtal på grund av coronakrisen tecknats: 

*) Vi har fortsatt skriva nya avtal med städfirman vartefter städbehov har ändrats. 

*) Vi har på liknande vis skrivit nya avtal med Café Storslam. 

Ansvarig i styrelsen har Gunnar Andersson varit. 

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

sju år. Användningen sjönk under coronan. Förra året laddes bara för knappt en 

miljon kronor jämfört med drygt åtta före pandemin. 

Smartkorten används även i Bridgeskolans spelaktiviteter och fram till årsskiftet 

för att betala parkeringskuponger till garaget tvärs över gatan. 

All betalning av startavgifter sker nu med smartkort då vi på grund av pandemin 

tog bort alternativet att betala kontant. 

Efter överläggning med vår revisor skrev vi för fjärde året av 75 000 kronor från 

vår smartkortsskuld till våra medlemmar vilket är på säkra sidan och motsvarar 

beloppet på de smartkort som inte har använts de två senaste åren. 

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: 

 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 

Sålda smartkort vid årets slut (st) 4 030 4 000 3 800 3 450 

Avgifter kortbetalade vid årets slut (%) 100 98 98 97 

Laddat belopp (kr/år) 922 606 6 832 375 8 150 277 7 756 415 

Antal laddningar (st/år) 1 406 8 760 11 030 10 612 

Snittladdning (kr/laddning under året) 656 781 739 731 
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14. Påverkan av corona 
Liksom hela samhället påverkades BK S:t Erik starkt av coronapandemin. 

Information: 

Styrelsen har märkt medlemmarnas stora engagemang i klubben. Otaliga är de 

mejl som har kommit in med frågor, påpekanden, goda råd och vidarebefordrade 

mejlkonversationer. Tillsammans har styrelsen försökt att personligt besvara alla, 

skulle något ha fallit mellan stolar ber vi om ursäkt för det. 

När coronakrisen startade ökade vi frekvensen för utskickande av nyhetsmejl, i 

början till ett utskick varje vecka, därefter varannan vecka sedan varje månad. 

Öppningsfrekvensen ligger på drygt 70 % vilket är mycket högt för ”massmejl”. 

Under året har tre nummer av tidningen Pass getts ut med aktuell information. 

Johnny Östberg i BK S:t Eriks styrelse har deltagit i SBf:s arbetsgrupp om 

coronaåtgärder som bland annat utarbetade en checklista för klubbar. 

Donationer: 

Totalt kom det under våren 2020 in nästan en miljon, 991 575 kronor! 

Hyresstöd: 

Vi har inte fått en krona i rabatt utan hela tiden haft full hyra på drygt 160 000 

kronor/månad. 

Omställningsstöd: 

Omställningsstödet ges av staten med cirka 75 % av det procentuella 

omsättningstappet, beräknat på fasta kostnader under en månad jämfört med 

motsvarande månad före pandemin. I snitt har vi fått 135 000 kr/månad. 

Stöd från Stockholms Bridgeförbund: 

StBf har generöst betalat för alla våra totalt 63 stycken inköpta bridgekryss. 

Avtalsuppehåll och tillfälliga avtal: 

Flera leverantörer har under en period gett oss avtalsuppehåll. Med andra har vi 

tillåtits träffa tillfälliga avtal som bättre har varit anpassade till vårt nyttjande. 

Om arvodeskostnader: 

Klubben är inte arbetsgivare i vanlig mening. Som förtroendeuppdragstagare inom 

BK S:t Eriks föreningsverksamhet erhåller våra tävlingsledare och lärare bara 

arvode när de utför uppdrag och ingen ersättning när deras verksamhet ställs in. 

Det är också väl värt att veta att en sjuk TL eller lärare inte kan få sjukersättning. 

Åtgärder vid det begränsade livespelet: 

Från den 22 mars till den 10 juni 2020 hade vi inget spel alls på klubben. När 

spelet sedan återupptogs i begränsad omfattning var dessa de viktigaste punkterna: 

- Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Viktigast av allt är att du inte 

kommer till klubben om du känner dig det minsta sjuk. 

- Har du varit ute och rest var extra försiktig, inkubationstiden är 14 dagar. 

- Obligatoriskt när du kommer till klubben är att tvätta händerna med tvål och 

vatten i minst 20 sekunder. Samma sak efter fikarasten! Handsprit finns utställt 

på flera ställen. Plasthandskar finns för den som önskar. 

- Föranmälan gäller. Högst 24 par får deltaga. Anmälan sker på klubbens hemsida. 

- Bara vartannat bord i varannan rad kommer att användas och olika bord kommer 

att användas vid dag- respektive kvällsspel. 

- Varje bord får en egen omgång brickor och varje spelare får en egen budlåda. 

Både brickor och budlådor kommer att ha varit i karantän i minst fem dagar. 

- Det är obligatoriskt att spela med så kallade bridgekryss. 

- Betalning sker med smartkort som spelaren själv lägger på handterminalen. 

(Inga kontanter tas emot). 

- Resultatredovisning sker på TV-apparater. 

 


