
 
 

Protokoll 2018-03-29 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Frank Larsen FLA 
Pierre Winberg PWI 
Kjell Holmgren KHO 
Sigbritt Bengtsson SBE 
Therese Hult THU 
Urban Björklund UBJ 
Inger Persson IPE 
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 och lades till handlingarna. 

 § 4 Ekonomi 

Kassören KHO redovisar. Fortsatt ganska stabil ekonomi, kassan oförändrad men minskat ca 6 000 kr 

sedan föregående år p.g.a. datorinköp, pendlar mellan 38–40 000 kr i dagsläget. 

 § 5 Lokalfrågor 

Frågan om städning under sommaren togs upp. Styrelsen beslutade att ingen städning skall göras 

mellan 17 juni och 12 augusti då söndagsbridgen gör uppehåll. Måndagsbridgen skall informeras om 

detta så att man får hjälpa till att hålla ordning på måndagarna. 

 § 6 Kommittéer 

1. Utbildningskommitté 

Styrelsen beslutade att Kjell Carlsson och Pernilla Andreasson skall tillfrågas om ansvaret för 

klubbens nybörjarverksamhet. KHO informerade om ev. nybörjare till en kommande kurs. 

2. Festkommitté 

UBJ påminner om att klubben firar 75 år i år. Diskussion om att arrangera ett 75-årsjubileum dock 

utan beslut. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.  

3. Tävlingskommitté 

Frågan om ändrade regler för Bollnäsligan togs upp. UBJ lämnade ett förslag som Kjell Carlsson gett 

att höja nivån till max två spelare med hjärternål per lag/match isf som i dagsläget högst ruternål. På 

så sätt tror Kjell att fler lag kan anmäla sig då det saknas klöver/ruterspelare. 

Inga beslut togs i frågan och UBJ fick i uppdrag att undersöka vidare med Kjell Carlsson och övriga 

medlemmar. 

 



 
 

Inga kommittéer tillsattes. 

 § 7 Verksamheter 

1. Tävlingsverksamhet 

Styrelsen beslutade att söndagsspelet gör uppehåll under sommaren. Sista speldag blir söndag 17:e 

juni och höstsäsongen startar söndag 12 augusti. 

2. Nybörjarverksamhet 

Inga diskussioner. 

3. Övriga verksamheter 

Inga diskussioner eller beslut kring övriga verksamheter. 

 § 8 Övriga frågor 

Inga frågor väckta av medlemmar eller styrelsen. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

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

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2017-04-01 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Pierre Winberg 


