
 
 

Protokoll 2017-02-19 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Frank Larsen FLA 
Pierre Winberg PWI 
Kjell Holmgren KHO 
Rosémarie Palm RPA 
Sigbritt Bengtsson SBE 
Therese Hult THU 
Urban Björklund UBJ 

Inger Persson IPE 
Stefan Franzén SFR 

 

 

 § 1 Mötets öppnande 

Ordförande FLA hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 § 2 Val av mötessekreterare 

UBJ valdes till mötessekreterare. 

 § 3 Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 § 4 Ekonomi 

Kassören KHO redovisar. Fortsatt god ekonomi, kassan oförändrad, ca 45 000 kr. 

KHO har lämnat in kassaböcker till Pär Netsman för revison inför årsstämma. 

KHO skriver kassaberättelse före årsstämma. 

 § 5 Årsmöte 2017 

Årsmöte beslutades att hållas söndag 12 mars kl. 15.00. 

Styrelsen beslutade att klubben bjuder deltagarna på fika i bridgepausen. 

UBJ fick i uppdrag att författa ner förslag på ordförande och ledamöter samt att skicka detta till 

valberedningen. 

THU/RPA fick i uppdrag att utlysa årsmöte på Facebookgrupperna samt ett anslag i klubben. 

PWI fick i uppdrag att utlysa årsmöte på Svenska Bridgeförbundets hemsida. 

PWI/UBJ fick i uppdrag att hjälpa FLA med verksamhetsberättelsen för året 2016. 

UBJ fick i uppdrag att ta fram en dagordning till årsstämman. 

 § 6 Övriga frågor 

Lösa diskussioner om klubbens verksamhet, trivselbridge, tävlingsspel mm. Inga beslut. 

Vidare togs frågan om representant(er) i distriktsförbundet upp. Inga beslut. 

Frågan om visning av ”scratch-resultat” på handikapptävlingarna togs upp av SBE. Styrelsen 

beslutade att ingen förändring skall ske, endast handikapp-resultat visas. 

 

 



 
 

 § 7 Nästa styrelsemöte 

Såväl konstituerande möte som arbetsmöte bestämdes att hållas torsdag 13 april. 

Styrelsen beslutade att kostnaden för middag i samband med arbetsmötet skall bekostas av 

föreningen. UBJ fick i uppdrag att undersöka Scandic eller annan plats för dessa möten. 

Nästa möte blir årsmöte 2016-03-13. 

 § 8 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

Bollnäs 2017-02-19 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Pierre Winberg 


