
 
 

Protokoll 2019-04-28 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Kjell Carlsson KCA 
Frank Larsen FLA 
Kjell Holmgren KHO 
Rosémarie Palm RPA 
Urban Björklund UBJ 
Therese Hult THU (från 15.00) 

Pierre Winberg PWI 
Sigbritt Bengtsson SBE 
 
 

 

 

 § 1 Mötets öppnande 

Ordförande KCA hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 § 2 Val av mötessekreterare 

- 

 § 3 Val av justeringsman 

FLA valdes att justera mötesprotokollet. 

 § 4 Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 § 5 Ekonomi 

KHO informerar om att det är fortsatt positivt kassaflöde, f.n. 56 000 kr i kassan. 

 § 6 Lokalfrågor 

KCA informerar om att Tobias Edvardsson tackat ja till funktionen som Materialansvarig. 

UBJ informerar om nyckelregistret. Varje person som har en nyckel kommer att få skriva under ett 

eget papper till registret. Fråga om numrering av nycklarna togs upp, inga beslut fattades. 

RPA tog upp frågan om handikappanpassning vid entrén. Inga beslut togs och styrelsen låter frågan 

vara öppen för vidare diskussion. 

 § 7 Verksamhetsfrågor 

KCA informerar om fortsättningskursen. Minskade drastiskt efter jul och styrelsen undersöker varför. 

KCA tog upp kommande nybörjarkurs. RPA informerade om att det finns par som vill gå om kursen. 

Styrelsen godkänner detta. Styrelsen beslöt att nybörjarkursen skall kosta 500 kr inkl. kursbok eller 

200 kr exkl. kursbok. 

UBJ tog upp frågan om Bollnäsligan. Styrelsen beslutade att Bollnäsligan skall arrangeras även till 

hösten och gav UBJ i uppdrag att ta fram inbjudan. 

KCA tog upp idén om Pro-Am tävling till hösten. Förslagsvis torsdagar, 1-2 ggr/mån. Styrelsen biföll 

och KCA fick i uppdrag att ta fram formerna för tävlingarna. 



 
 

UBJ informerade om sommarcupen med start 22 maj. Regler är fastställda och anslås på klubben och 

på hemsidan. 

UBJ informerade om kommande lagsilver i juni. Fler lag med styrelsemedlemmar kommer att 

anmälas. 

KCA tog upp önskemål om att Bollnäs BK skall arrangera Parsilver i mellandagarna 2019/2020. 

Styrelsen biföll och frågan tas upp igen i samband med nästa styrelsemöte. 

 § 8 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

- 

2. Festkommittén 

- 

3. Tävlingskommittén 

- 

 § 9 Övriga frågor 

Styrelsen tog upp dom frågor Marie Svensson ställde på årsmötet ang. fikalista och jourspelare. 

Styrelsen beslutade att tillsvidare inte införa en fika lista men att vid söndagsspelet så skall alltid den 

person som öppnar också sätta på kaffe. 

Styrelsen diskuterade också formerna för en jourspelare till söndagsspelet men beslutade att 

bordlägga frågan till nästa styrelsemöte. 

 § 10 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte hålls i klubblokalen kl. 14.30 den 11 augusti. 

 § 11 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2019-04-28 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Frank Larsen 


