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Rimbo Bridgeklubb  c/o Kjell Simonsson, Håstavägen 2 FA 762 51  RIMBO 

0709-22 74 66  rimbobk@gmail.com  Org.nr. 802498-4976 

Mötets art Styrelsemöte, 2/2016 

Datum, tid och plats 2016-03-07, kl. 17.30 – 18.15, klubblokalen 

Närvarande Ann-Sophie Andersson, Eva Ekström, Joanna Tenggren, 
Katrin Thorström och Kjell Simonsson 

Frånvarande Magnus Hellström (adjungerad) 

 

6. Öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och öppnande mötet. 

7. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, som behandlade konstituering av styrelsen, gicks igenom och 
inget fanns att kommentera varför det lades till handlingarna. 

8. Ekonomi 

Då nyvalde kassören ännu inte fått tillgång till de ekonomiska underlagen redovisade 
ordförande läget. På bankkontot finns 38 880 kr och i kassan finns drygt 900 kr. Inga 
obetalda fakturor finns. 

9. Kommande silvertävlingar 

Styrelsen beslutade att vi ska genomföra AnnandagsSilver den 28 mars i Rimbo och 
Norrtäljeträffen den 13 juli (troligen i Norrtälje). 

Vid AnnandagsSilver ska vi sälja mat och beslutades att det ska vara lasagne. 

Möjliga lokaler för Norrtäljeträffen är Skeppet och Folkets Hus. Joanna fick i uppdrag 
att undersöka vilket alternativ som är ekonomiskt mest fördelaktigt. 

10. Inköp av teknikutrustning 

Styrelsen beslutade att godkänna gjort inköp av begagnad dator och ny skrivare till 
klubben. Total kostnad ca 2 800 kr. 

Styreslen beslutade att godkänna gjort inköp av toner till skrivare och kopieringspapper 
för ca 450 kr. 

11. Bidrag för SM-final 

Styrelsen beslutade att, enligt gällande policy, bevilja Joanna bidrag med 300 kr för 
deltagande i SM-finalen för damer. 

12. Tävlingspriser vid klubbtävlingar före påsk 

Styrelsen beslutade att det ska vara priser vid tävlingarna på klubben den 21 och 23 
mars. Varje par erhåller lika många ägg som det är före nästa par i resultatlistan. 
Respektive tävlingsansvarig får själv besluta om vinnaren ska få extra många ägg. 

13. Avslutning 

Inget mer fanns att diskutera eller besluta och mötet avslutades. 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Ann-Sophie Andersson   Kjell Simonsson 
Sekreterare    Ordförande 




