
 
 

Protokoll 2017-12-10 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

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

Elisabeth Troedsson ETR 
Stefan Franzén SFR 
Inger Persson IPE 
Sigbritt Bengtsson SBE 

 

 

 § 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, godkändes och lades till handlingarna. 

 § 4 Ekonomi 

KHO redovisar. En svag uppgång under hösten har gjort att ekonomin stabiliserat sig något. 

Trots datainköp har klubben drygt 40 000 kr i kassan. 

 § 5 Lokalfrågor 

Inget nytt att rapportera. 

 § 6 Kommittéer 

1. Festkommitté 

THU informerar. Många anmälningar har kommit in till julfesten och Håkan Svensson ordnar med 

mat. PWI informerar att brickor är lagda till tävlingen. 

2. Tävlingskommitté 

Datum för kvaltävlingar är framtagna. Mixedkval spelas 28 januari och Parkval 18 februari. 

Inbjudan till 4-mannaliga med start 18 januari är framtagen. Några korrigeringar beslutades innan 

distribution. 

 § 7 Verksamheter 

1. Tävlingsverksamhet 

UBJ informerade om simultan våren 2018. Styrelsen beslutade att arrangera simultan dom fem 

söndagar som finns tillgängliga under våren, ungefär en gång/månad. 

UBJ informerade om en ny partävling med IMP-beräkning ingående i en poängserie under våren 

2018. Styrelsen beslutade att UBJ får fria händer att försöka arrangera detta. 

 



 
 

 

2. Nybörjarverksamhet 

En nybörjarkurs pågår. Inget övrigt rapporterades. 

 § 8 Övriga frågor 

FLA informerade om tvätt av handdukar till klubben. Margit Höglund fortsätter med uppdraget. 

PWI informerade om brickläggningsmaskinen. Fungerar nu tillfredsställande efter byte av 

reservdelar. 

FLA tog upp frågan om jullunch till måndagsspelarna. Styrelsen beslutade att klubben bjuder 

måndagsspelarna på Jansson Frestelse vid lämpligt tillfälle. 

PWI tog upp kostnader i samband med TL-utbildning/fortsättningskurs i Örebro under januari. 

Styrelsen beslutade att bevilja ersättning med 25% av anmälningsavgiften samt viss reseersättning 

som PWI redovisar. Man samåker från Gävleborg. 

Frågan om brickläggning togs upp. Ansvariga brickläggare beslutades för fyra månader framåt. 

Januari-Pierre, Februari-Rosemarie, Mars-Therese, April-Tobias. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas i klubblokalen söndag 11 februari kl. 15.00. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2017-12-13 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Pierre Winberg 

 


