
 
 

Protokoll 2019-02-10 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

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

Inger Persson IPE 
Sigbritt Bengtsson SBE 
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 

KHO meddelar att klubben har en stabil kassa, ca 52 000 kr f.n. 

Klubben får in bra tillskott som arrangör av Allsvenskan Div III och IV. 

 § 5 Lokalfrågor 

UBJ konstaterade att lampan till projektorn behöver bytas. Tobias skall tillfrågas. 

Frågan om vem som ansvarar för protokoll m.m. för tävlingar togs upp. Klubben beslutade att en 

funktion ”Materialansvarig” måste tillsättas. 

 § 6 Verksamhetsfrågor 

THU lämnade in önskemål om att få arrangera en ”trivseldamtävling” någon gång i april. 

UBJ informerade om att sanktion till sommarlagsilver har beviljats till lördag 29/6 och begärde 

samtidigt att få arrangera tävlingen. 

UBJ önskade också att få arrangera gubbridge en fredagskväll under våren. 

Styrelsen godkände samtliga arrangemang. 

Brickläggning resten av vårsäsongen. PWI och UBJ tar hand om mars och maj, THU och RPA tar april 

och juni. 

THU informerade om nybörjarkursen. Den är snart färdig och planer finns på att försöka få in 

spelarna i ordinarie spel. 

 

 



 
 

 

 

 § 7 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

Ingen att rapportera. 

2. Festkommittén 

Inget beslut om kommande festligheter. Styrelsen passar frågan vidare till nya styrelsen som väljs i 

samband med kommande årsmöte.  

3. Tävlingskommittén 

PWI berättade att Bollnäs BK fått frågan att arrangera Allsvenskan div II och III. Inga beslut togs. 

 § 8 Inför årsmöte 

Styrelsen beslutade att årsmöte skall hållas på klubben den 24 februari. 

Anslag sätt upp klubben samt information på hemsida och Facebook. 

KHO ansvarar för kassaberättelse, Pär Netsman för revisionsberättelse och styrelsen gav UBJ i 

uppdrag att ta fram verksamhetsberättelse. 

 § 9 Övriga frågor 

Styrelsen beslutade att bidra med 800 kr för resekostnader som Zennica Hammar haft i samband 

med TL-seminarium i Örebro. 

Styrelsen blev informerade om att Zennica Hammar gått över till Bollnäs BK och i samband med det 

också blivit invald som representant för Bollnäs i Gävleborgs Bridgeförbunds styrelse. 

Frågan om nyckelregister togs åter upp. Register skall skapas där alla med nycklar får signera sitt lån. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen lämnar över frågan till nya styrelsen att hantera efter årsstämman. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

Bollnäs 2019-02-13 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Pierre Winberg 


