
 
 

Protokoll 2017-05-14 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Frank Larsen FLA 
Kjell Holmgren KHO 
Inger Persson IPE 
Stefan Franzén SFR 
Sigbritt Bengtsson SBE 
Therese Hult THU 
Urban Björklund UBJ 

Pierre Winberg PWI 
Rosémarie Palm RPA 
 

 

 

 § 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 där följande beslutades/Informerades: 

1. FLA fick i uppdrag att undersöka och åtgärda bristfällig armatur och dåliga element. 

2. RPA och THU kommer att delta i nästa TK möte då dom ansvarar för nybörjare till återvändarträff. 

3. Pernilla Andreasson och Kjell Carlsson är villiga att hålla nybörjarkurser. 

 § 4 Ekonomi 

Kassören KHO redovisar. Stabil ekonomi, kassan oförändrad, drygt 45 000 kr. 

 § 5 Lokalfrågor 

Allmänna diskussioner som ej ledde till några beslut. 

 § 6 Kommittéer 

1. Festkommitté 

THU informerar om att det är dåligt intresse för festen. Några par anmälde sig redan samma kväll. 

FLA erbjöd sig att bjuda in ytterligare par. 

2. Tävlingskommitté 

Inget TK möte har hålls sedan föregående styrelsemöte. UBJ fick i uppdrag att bjuda in till möte 

omgående. 

 § 7 Verksamheter 

1. Tävlingsverksamhet 

Styrelsen beslutade att måndagsspelet fortlöper som vanligt under sommaren. 

Styrelsen beslutade också att söndagsspelet fortsätter under sommaren men med uppehåll två 

söndagar i samband med SM veckan Örebro. 

Styrelsen gav UBJ fria händer att arrangera en sommarcup vid intresse. 

Styrelsen påpekade att tävlingarna måste ut i Spader. TK fick i uppdrag att ordna detta snarast. 



 
 

 § 8 Övriga frågor 

KHO informerade om att två personer som är medlemmar i BK Hudik vill gå över till Bollnäs BK. 

Inga hinder föreligger, styrelsen välkomnar alla som vill bli medlemmar i föreningen. 

Frågan om brickläggning till sommarens spel togs upp. Styrelsen beslutade att PWI skall utöka listan 

med brickläggare att även omfatta dom sommarmånader som berörs. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas i klubblokalen söndag 20 augusti kl. 15.00. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2017-05-15 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Kjell Holmgren 

 


