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Stöd till SOSS verksamheter
Marinens Bridgeklubb (MBK, tidigare Flottans Bridgeklubb) har en lång historia inom ramen för Sjöofficerssällskapet. Nyligen valde MBK, främst av ekonomiska skäl, att lämna Skepps-och Kastellholmarna för sitt bridgespel. Vi har nu blivit medvetna om att man inom direktionen fattat ett principbeslut, som innebär att alla verksamheter av denna typ ska bära sina egna kostnader och inte understödjas av sällskapet. Detta innebär ett avbrott av en tradition inom sällskapet där man stött verksamheter som MBK genom att tillhandahålla lokaler för verksamhetens bedrivande. Denna ändring
har skett utan något närmare hörande av medlemmarna.
MBK ifrågasätter det aktuella principbeslutet, som fattats av sällskapets Direktion. Vad kommer att
hända med verksamheter (”klubbar”) inom sällskapets verksamhetsram när de finner sig sakna en
påtaglig anknytning till SOSS? Bland annat kräver vi ju att alla medlemmar i MBK även ska vara medlemmar i sällskapet. Hela idén med en sammanslutning som Sjöofficerssällskapet är väl att främja
medlemmarnas olika gemensamma aktiviteter i syfte att stärka och utveckla en gemenskap grundad
på delade erfarenheter, vänskap och samhörighetskänsla. Varför, kan man fråga sig, ska inga verksamheter som bygger på dessa faktorer, understödjas av sällskapet? Vilken eller vilka ”principer” ligger bakom en sådan hållning? MBK ifrågasätter om aktuellt principbeslut är en lämplig grund för sällskapets verksamhet framöver!
MBK medlemmar tillför SOSS årligen medlemsavgifter väl över 20 000 kr. På årsbasis genomförs med
de ca 40 medlemmarna omkring 17 sammankomster, vilket gör denna verksamhet till en av de
största och aktivaste inom Sjöofficerssällskapet. En stödsumma för MBK stående kostnader kunde t
ex uppgå till 10–20 % av vad klubbens medlemmar tillför sällskapet. Detta skulle då fortsatt utgöra
incitament för medlemskap i SOSS och göra medlemmarna mer intresserade och aktiva i sällskapet.
Samma resonemang gäller naturligtvis för andra ”klubb”-verksamheter.
Marinens Bridgeklubb yrkar därför enligt följande:
(1) Att Direktionens principbeslut om inställt stöd till verksamheter omprövas och att stöd även
framgent kan ges
(2) Om (1) inte bifalls, att denna fråga blir föremål för en snabb utredning med deltagande av företrädare för de olika klubb-verksamheterna.
(3) Om (2) beslutas, att denna fråga avgörs vid Vårsammanträdet 2019.
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