
 
 

Protokoll 2018-02-18 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

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

Elisabeth Troedsson ETR 
Stefan Franzén SFR 
Pierre Winberg PWI 

 

 

 § 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. Nästan 40 000 kr i kassan vid årsskiftet 17/18. 

 § 5 Lokalfrågor 

SBE ställde frågan ang. städning under sommaren. 

THU ställde frågan ang. vårstädning. 

Styrelsen beslutade att ta upp frågorna i samband med nästa styrelsemöte i mars. 

 § 6 Kommittéer 

1. Utbildningskommitté 

Ingen uttalad utbildningsansvarig finns. Från nybörjarkursen spelar tre stycken på klubben. 

1. Festkommitté 

UBJ föreslog en vårfest med bridgespel lördag 2 juni. Styrelsen beslutade att genomföra bridgefesten 

och gav UBJ ansvar att ordna med tävling, mat och aktiviteter. 

2. Tävlingskommitté 

Bollnäs BK har fått i uppdrag att arrangera DM Individuell. Datum för tävlingen bestämdes till lördag 

5 maj. 

UBJ föreslog att Bollnäs BK skall arrangera en Bridgeweekend liknande 2012 och 2013. 

Styrelsen biföll förslaget, gav UBJ ansvaret och datum bestämdes till fredag 30 juni – söndag 1 juli. 

 

 



 
 

 § 7 Verksamheter 

Inget nytt togs upp under verksamheter. 

 § 8 Övriga frågor 

THU tog upp frågan angående fikainköp och även städartiklar kom på tal. Styrelsen gav THU i 

uppdrag att sätta upp en lista på klubben för fika- och städinköp där alla kan fylla i när något behöver 

inhandlas. 

FLA tog upp frågan om kommande årsmöte. Styrelsen beslutade att årsmöte skall hållas på klubben 

söndag den 11 mars kl. 14.30. Klubben bjuder på fika i samband med årsmöte och tävling. UBJ fick i 

uppdrag att ta fram en kallelse till webb och Facebooksidan samt anslag till klubben. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till torsdag 29 mars. Mer information skickas ut. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2018-02-18 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Therese Hult 

 


