
 Strängnäs BK Gripens verksamhetsplan för år 2016. 
 

Fastställs på styrelsemöte 2015-05-21 och redovisas på höstmötet 2015-09-03. 

 

Klubbverksamhet 

Årsmötet hålls den 14 februari 2016. Höstmöte hålls den 3 september 2015. Vid behov kallas 

till ytterligare föreningsmöten. 

I pärmen riktlinjer för verksamheten samlas beslut angående klubbens verksamhet. Protokoll 

finns i årspärmen och på hemsidan. 

 

Medlemskap 

Att spela bridge är roligt och stimulerande och ska ske i enlighet med bridgens lagbok. Det är 

alla medlemmars ansvar att spelet genomförs med korrekt uppträdande och att alla spelare blir 

väl mottagna. Sker det regelbrott mot detta skall det beivras. 

Fler medlemmar behöver engageras i det praktiska arbetet för att genomföra verksamheten.  

Strävan är att öka medlemsantalet. Styrelsen är lyhörd för medlemmars idéer för rekrytering 

av nya medlemmar. 

 

Bridgealliansen 

Samordning sker med Åkers BK när spelprogrammet planeras. 

 

Information 

Information från klubben, Svensk Bridge och Mälardalens bridgeförbund delges på möten och 

spelkvällar samt på anslagstavlan, hemsidan och via e-post. 

 

Spel 

Spelprogram för året delas ut vid höstmötet och tillkännages på hemsidan. 

Spel genomförs på kvällstid på tisdagar och torsdagar, på dagtid på fredagar samt på 

eftermiddagen den första söndagen i månaden. Under juni – augusti spelas däremot 

sommarbridge på onsdagskvällar. 

Klubben bör deltaga med minst två lag i Allsvenskan (spelavgifter och ev. reseersättning 

betalas av klubben). 

Priser delas ut vid barometrar, fyrmannaturneringen och vid skinktävlingen enligt klubbens 

prispolicy. 

 

Särskilda tävlingar 

Klubben arrangerar Gripenträffen, KM Open par, KM Open mixed, Culbertbyttan, 

Fyrmannaturnering och Minnestävling till förmån för Läkare utan gränser. Match mot Åker 

anordnas av Strängnäs på hösten av Åker på våren. 

Klubben har som ambition att åta sig arrangemang som klubben tillfrågas om. 

 

Funktionärer 

Funktionärernas arbete är helt avgörande för klubbens verksamhet och utvecklingen av den. 

Fler medlemmar måste engagera sig som funktionärer, inte minst behövs fler som sköter 

datorn under spelkvällarna. Fler tävlingsledare med bronslicens är ett önskemål.  

Medlemmar uppmanas att delta i distriktets och förbundets kurser. 

 

 



Utbildning 

Nya former för nybörjarutbildning undersöks. Nybörjarkurs genomförs under året. 

Fortsatt repetition om bridgelagar och etiska regler genomförs under spelåret i samband med 

spelkvällar. 

 

Lokaler och materiel 

Städning av lokalen köps in av ett städbolag.  

 

Ekonomi 

En god ekonomi är väsentlig för en fungerande verksamhet. Kapital för en årshyra ska finnas 

avsatt.  

Spelavgifter för närvarande:  

Grundavgiften är 40 kr/spelare och speltillfälle. 

Vid simultantävling, silvertävling och fyrmannaturneringen är avgiften 50 kr/spelare och 

speltillfälle. 

Vid tillfällen med förstärkt förtäring är avgiften i regel 50 kr. Föranmälan krävs då och 

avgiften framgår av inbjudan. 

Vid Gripenträffen beslutar styrelsen spelavgiften. 


