
 
 

Protokoll 2018-08-19 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

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

Pierre Winberg PWI 
Elisabeth Troedsson ETR (suppleant) 

 

 

 § 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. Oförändrad kassa sedan föregående styrelsemöte, ca 38 000 kr. 

 § 5 Lokalfrågor 

Frågan om städning togs upp, skall Elisabeth Troedsson fortsätta? Inga beslut togs. 

Det påpekades även att vid egna arrangemang så slarvar folk med att städa upp efter sig, ofta flaskor 

och burkar kvar på klubben. 

 § 6 Kommittéer 

1. Utbildningskommitté 

Styrelsen gav UBJ i uppdrag att fråga Kjell Carlsson om ansvaret för nybörjarkurs. 

Styrelsen gav RPA i uppdrag att sätta upp anslag om fortsättningskurs på klubben. 

2. Festkommitté 

Inget nytt att rapportera.  

3. Tävlingskommitté 

UBJ berättade om uppstarten av höstens Bollnäsligan. 

Allmän diskussion om övriga tävlingar under hösten. Inga beslut togs. 

 § 7 Verksamheter 

1. Tävlingsverksamhet 

UBJ berättade om Allsvenskan div III. Bollnäs BK står som arrangör av första sammandraget 25 

augusti och till dess skall brickor läggas. Inga beslut fattades. 

 



 
 

2. Nybörjarverksamhet 

Inga diskussioner. 

3. Övriga verksamheter 

Inga diskussioner eller beslut kring övriga verksamheter. 

 § 8 Övriga frågor 

Jubileumstävling med tillhörande middag och fest. 

Styrelsen beslutade att spel och festligheter skall hållas fredag 28 december. 

UBJ fick i uppdrag av styrelsen att söka sanktion av förbundet för tävlingen samt undersöka lämpliga 

lokaler. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas i klubblokalen söndag 14 oktober kl. 15.00. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

Bollnäs 2018-08-23 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Kjell Holmgren 


