
 
 

Protokoll 2018-10-14 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

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

Elisabeth Troedsson ETR (suppleant) 
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 och lades till handlingarna. 

 § 4 Ekonomi 

Kassören KHO redovisar. Positivt kassaflöde, ca 48 000 kr finns på kontot. 

 § 5 Lokalfrågor 

Frågan om städning togs upp. Styrelsen beslutade att RPE ansvarar för städningen tills vidare. 

FLA tog upp frågan om värmefläktar. Styrelsen gav FLA i uppdrag att undersöka med HSB alternativt 

själv införskaffa fläktar. 

Marie Svensson har inkommit med önskemål om att få låna lokalen 25-26 december. Styrelsen biföll 

önskemålet. 

 § 6 Kommittéer 

1. Utbildningskommitté 

Inget att rapportera. 

2. Festkommitté 

UBJ meddelade att sanktion för silverstatus till bridgetävlingen den 28 december beviljats. 

Styrelsen diskuterade allmänt kring bridgefesten 28 december, inga nya beslut fattades. 

3. Tävlingskommitté 

Tävlingskommittén har beslutat att DM-Mixed kval skall spelas 9 februari samt DM-Par kval den 30 

mars. 

 

 

 



 
 

 § 7 Verksamheter 

1. Tävlingsverksamhet 

Styrelsen diskuterade kring klubbens speldagar och spelformer. Styrelsen beslutade att en enkät skall 

delas ut till klubbens medlemmar under vintern. UBJ gavs i uppdrag att författa enkäten. Styrelsen 

diskuterade även hur enkäten skall distribueras, inga beslut fattades. 

PWI meddelade att söndagsspelet 21 oktober är inställt. Detta pga att Bollnäs BK står som arrangör 

av ett div IV sammandrag i Allsvenskan. Styrelsen beslutade att ta ut 180 kr/lag/match inkl. fika. 

Styrelsen beslutade att undersöka med Tobias Edvardsson om han kan ta ansvar för simultantävling 

söndagarna 28 oktober och 25 november. 

Styrelsen beslutade att RPA och THU ansvarar för brickläggning i november samt PWI och UBJ för 

december. 

2. Nybörjarverksamhet 

Styrelsen informerades om fortsättningskursen. Många deltagare, positivt. 

En nybörjarkurs planeras att starta inom kort. THU, PWI och KHO från styrelsen samt Kjell Carlsson 

delar på ansvaret. PWI löper in nybörjarhäften. Styrelsen beslutade att nybörjarkursen skall kosta 

500 kr. Då ingår även fika under kurskvällarna. 

3. Övriga verksamheter 

Inga diskussioner eller beslut kring övriga verksamheter. 

 § 8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas i klubblokalen söndag 4 november kl. 15.00. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

Bollnäs 2018-10-15 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Pierre Winberg 


