
 
 

Protokoll 2017-04-13 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

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

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. 

 § 5 Lokalfrågor 

1. Genomgång av veckostädning. THU fortsätter och säger till om det förändras. Styrelsen beslutade 

att ingen stor vårstädning skall genomföras. 

2. Hyra 2017. KHO rapporterar om hyran. Det konstaterades att armatur och element behöver 

åtgärdas. Ingen fick ansvar för detta. 

3. Lokalansvarig. Ingen är lokalansvarig idag. Styrelsen beslutade att fortsätta så och ta ev frågor 

direkt i styrelsen. 

 § 6 Kommittéer 

1. Festkommitté 

Styrelsen beslutade att Therese Hult, Rosémarie Palm, Inger Persson och Sigbritt Bengtsson skall ingå 

i festkommittén. Styrelsen beslutade även att en vårfest skall hållas lördag 3 juni med start kl. 13.00 

2. Tävlingskommitté 

Styrelsen beslutade att 3 personer skall ingå i tävlingskommittén, Pierre Winberg, Håkan Svensson 

och Urban Björklund. 

Inga övriga kommittéer tillsattes. 

 



 
 

 § 7 Verksamheter 

1. Tävlingsverksamhet 

Styrelsen beslutade att uppdra åt PWI att ta fram ”Etiska regler” och dela ut på tävlingar, främst 

måndagar med mindre rutinerade. 

Styrelsen gav TK i uppdrag att ansvara för övriga tävlingar utöver söndags- och måndagsbridgen. 

Styrelsen beslutade att arrangera en ”återvändarträff” för att locka fler spelare. Gäller både 

nuvarande medlemmar och f.d. medlemmar. 

2. Nybörjarverksamhet 

Allmän rapportering kring nybörjarverksamheten, inga beslut. 

Styrelsen beslutade att ge FLA i uppdrag att ta emot nybörjare till kommande kurser. 

THU och RPA fick i uppdrag att undersöka med nybörjare som slutat. Varför och hur kan vi få tillbaka 

dom? 

3. Övriga verksamheter 

Inga diskussioner eller beslut kring övriga verksamheter. 

 § 8 Övriga frågor 

Styrelsen beslutade att Bollnäs Bridgeklubb arrangerar silvertävling för par lördag 10 juni. 

Daniel Eriksson är ansvarig för tävlingen. 

Frågan om materialansvarig på klubben togs upp. Styrelsen beslutade att Tobias Edvardsson skall få 

frågan om ansvaret för inköp av förbrukningsmaterial. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas i klubblokalen söndag 14 maj kl. 15.00. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2017-04-23 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Pierre Winberg 


