
 
 

Protokoll 2018-05-20 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Frank Larsen FLA 
Kjell Holmgren KHO 
Sigbritt Bengtsson SBE 
Therese Hult THU 
Urban Björklund UBJ 
Rosémarie Palm RPA 
Elisabeth Troedsson ETR (suppleant) 

Pierre Winberg PWI 
Inger Persson IPE 

 

 

 § 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. 

Det konstaterades att ingen har tillfrågat Kjell Carlsson och Pernilla Andreasson om ansvaret för 

nybörjarverksamheten. 

I övrigt inget att tillägga och protokollet lades till handlingarna. 

 § 4 Ekonomi 

Kassören KHO redovisar. Ca 38 000 kr i kassan. 

 § 5 Lokalfrågor 

Inga frågor togs upp. 

 § 6 Kommittéer 

1. Utbildningskommitté 

Styrelsen gav RPA i uppdrag att fråga Kjell Carlsson och Pernilla Andreasson om ansvaret för 

utbildningskommittén och dess verksamhet. 

2. Festkommitté 

Inget nytt att rapportera. UBJ tillfrågar medlemmarna vid behov av hjälp med bridgefesten 2:a juni.  

3. Tävlingskommitté 

KHO konstaterade att TK lagt in tävlingarna fram till augusti och tycker det är bra med 

framförhållning. I övrigt inget nytt att rapportera. 

 § 7 Verksamheter 

1. Tävlingsverksamhet 

  a. My Sköld har lämnat önskemål om spel på onsdagar under sommaren. 

   Styrelsen beslutade att ge My ansvaret att driva onsdagarna och SBE lånar ut sin 

   städnyckel under sommaren. 



 
 

 b.  Frågan om Jubileumstävling togs upp. 

   Styrelsen beslutade att klubben skall försöka arrangera en mellandagsträff 2018 med 

   silverstatus och i samband med den tävlingen även ha en jubileumsfest. 

 c.  Miniwekeend arrangeras 30 juni till 1 juli, styrelsen är informerad. 

 d.  Simultantävlingar hösten 2018. 

   Styrelsen beslutade att fortsätta arrangera simultantävlingar på söndagarna. 

   Styrelsen gav UBJ i uppdrag att ta fram en ny lathund för uppstart av tävlingar som 

   även inkluderar simultan. 

 e.  Bollnäsligan 

   Styrelsen är odelat positiv till Bollnäsligan och gav UBJ mandat att utforma regler och 

   ta fram speldatum för höstens ligaspel. 

 f.  Brickläggning 

   Styrelsen konstaterade att det saknas brickläggare för tävlingarna i juni, 10:e och 17:e. 

   Styrelsen gav UBJ i uppdrag att ta fram brickor till dessa tävlingar i samband med övrig 

   brickläggning till festen 2:a juni och Miniweekend i slutet av månaden. 

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 19 augusti kl. 15.00. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

Bollnäs 2017-05-21 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Kjell Holmgren 


