
 
 

Protokoll 2017-10-22 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Frank Larsen FLA 
Stefan Franzén SFR 
Inger Persson IPE 
Sigbritt Bengtsson SBE 
Therese Hult THU 
Pierre Winberg PWI 
Rosémarie Palm RPA 
Urban Björklund UBJ 

Kjell Holmgren KHO 
Elisabeth Troedsson ETR 
 

 

 

 § 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. Frågan om den försämrade ekonomin diskuterades flitigt, 

inga beslut togs. Planerad fyrmannaliga diskuterades. UBJ skall ta fram inbjudan snarast. 

 § 4 Ekonomi 

I kassörens frånvaro lämnades punkten oredovisad. 

 § 5 Lokalfrågor 

Ordförande FLA rapporterade om att taket är åtgärdat. Vidare så skall HSB undersöka låset till 

ytterdörren samt värmen i lokalen för ev. åtgärder. 

 § 6 Kommittéer 

1. Festkommitté 

Styrelsen beslutade att arrangera en julfest lördag den 16 december. THU och SBE ansvarar för 

inbjudan samt övrigt praktiskt. PWI och UBJ fick i ansvar att ordna med tävlingsdelen och brickor. 

2. Tävlingskommitté 

Tävlingskommittén fick i uppdrag att ta fram datum för kommande kvaltävlingar, bl.a. DM-Mixed och 

DM-Par. PWI har ansvaret för detta.  

 § 7 Verksamheter 

1. Tävlingsverksamhet 

SFR tog upp frågan om det sviktande deltagarantalet på söndagsspelet. Styrelsen diskuterade olika 

idéer om vad som kan göras. Minska/sluta med handikapp var en idé, olika spelformer en annan. Alla 

var överens om att något behöver göras men inga beslut togs. Styrelsen lät bordlägga frågan till nästa 

styrelsemöte och betonade vikten av att komma med konkreta idéer som kan föra bridgen framåt. 



 
 

2. Nybörjarverksamhet 

En nybörjarkurs pågår. Inget övrigt rapporterades. 

 § 8 Övriga frågor 

Bollnäs BK arrangerar DM Individuell lördag den 9 december. Frågan om bridgefest efter tävlingen 

togs upp. Styrelsen beslutade att inte arrangera någon fest men vill någon på tävlingen ta ett initiativ 

till en privat fest efter spelet så har inte styrelsen något att invända. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas i klubblokalen söndag 10 december kl. 15.00. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2017-10-23 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Pierre Winberg 

 


