
 
 

Protokoll 2019-03-07 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Kjell Carlsson KCA 
Frank Larsen FLA 
Kjell Holmgren KHO 
Pierre Winberg PWI 
Rosémarie Palm RPA 
Sigbritt Bengtsson SBE 
Therese Hult THU 
Urban Björklund UBJ 
Zennica Hammar ZHA (suppleant) 

 

 

 

 § 1 Mötets öppnande 

Ordförande KCA hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 § 2 Val av mötessekreterare 

- 

 § 3 Val av justeringsman 

SBE valdes att justera mötesprotokollet. 

 § 4 Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom. 

KCA fick i uppdrag att fråga Tobias Edvardsson om han kan ta rollen som Materialansvarig. 

UBJ fick i uppdrag att ta hand om nyckelregistret. 

 § 5 Ekonomi 

KHO meddelar att ekonomin är mycket god och att det är positivt för kassan med nya medlemmar. 

 § 6 Lokalfrågor 

Inget nytt diskuterades. 

 § 7 Verksamhetsfrågor 

UBJ tog upp frågan om sommarcup. Styrelsen beslutade att en sommarcup baserat på 

handikappresultaten skall genomföras på onsdagar fr.o.m. 22:a maj t.o.m. 24 juli. PWI och UBJ fick i 

uppdrag att ta fram tävlingsledarschema, lägga in tävlingarna i spader samt ta fram regler för cupen. 

Styrelsen beslutade att sista ordinarie söndag för vårsäsongen kommer att vara 12:e maj samt att 

höstsäsongen startar igen söndag 11:e augusti. 

Styrelsen beslutade att genomföra en bridgefest med spel och mat lördag den 18:e maj. 

KCA uttryckte önskemål om att arrangera Pro-Am under höstsäsongen där nybörjare/mindre 

rutinerade får chansen att spela med rutinerade spelare. Styrelsen biföll, KCA återkommer med 

förslag på datum och upplägg. 



 
 

 § 8 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

- 

2. Festkommittén 

Styrelsen beslutade att tillsätta THU, RPA och PWI som ansvariga för bridgefesten 18:e maj. 

3. Tävlingskommittén 

- 

 § 9 Övriga frågor 

Styrelsen diskuterade att man kan söka bidrag av Gävleborgs Bridgeförbund för utgifter och inköp. En 

ny brickläggningsmaskin kom på tal och kan bli aktuellt så småningom. ZHA fick i uppdrag att 

undersöka möjligheten för bidrag till brickläggningsmaskin med förbundet. 

KCA tog upp frågan om arrangörskap av DM-tävlingar. Styrelsen beslutade att Bollnäs Bridgeklubb vill 

arrangera DM-Lagfinalen nästa år, dvs 2020. ZHA fick i uppdrag att lämna in önskemål om detta till 

förbundet. Styrelsen är även positiva till att arrangera andra DM-tävlingar. 

Styrelsen informerades om att Håkan Svensson inkommit med förslag på att anordna en äggtävling i 

samband med påsk. Styrelsen biföll förslaget och beslutade att äggtävlingen skall genomföras söndag 

den 14:e april. 

 § 9 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte hålls i klubblokalen kl. 14.30 den 28:e april. 

 § 10 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2019-03-07 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Sigbritt Bengtsson 


