
 
 

Protokoll 2019-08-11 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

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

THU 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. 61 000 kr i kassan. 

Styrelsen gav KHO i uppdrag att undersöka beloppsgränsen för skatteplikt. 

 § 6 Lokalfrågor 

RPA tog upp frågan om diplom på väggarna. Styrelsen gav RPA, THU och SBE uppdrag att se över vad 

som skall finnas på vägghyllorna. 

SBE tog upp frågan om gardiner och bullerdämpning. Styrelsen gav SBE i uppdrag att driva frågorna 

och ta fram förslag. 

 § 7 Verksamhetsfrågor 

Frågan om lista med tävlingsansvariga för söndagarna togs upp. TK fick i uppdrag att ta fram en lista. 

Frågan om utbildning i Ruter togs upp. UBJ informerade om att Thomas Winther, konsulent från 

Svensk Bridge, kommer på besök i höst och håller utbildningar för nybörjare och mer rutinerade 

ruteranvändare. UBJ undersöker möjligheten för Bollnäs BK att delta. Parallellt fick PWI i uppdrag att 

se över en egen, intern utbildning i Ruter. 

 

 



 
 

PWI informerade om Allsvenskan Div III. Ett sammandrag kommer att hållas i Bollnäs den 31 augusti. 

UBJ fick frågan om att vara TL och har preliminärt tackat ja. 

KCA tog upp frågan om att arrangera parsilver i mellandagarna 2019. Styrelsen beslutade att söndag 

29:e december är en lämplig dag. KCA fick i uppdrag att skicka in ansökan för silverstatus. 

KCA tog upp frågan om s.k. Pro-Am tävlingar under hösten. Styrelsen beslutade att arrangera lottade 

Pro-Am 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 14/11, 28/11 samt 12/12. PWI fick i uppdrag att lägga in 

tävlingarna på hemsidan. 

UBJ tog upp frågan om Bollnäsligan och styrelsen biföll fortsatt arrangemang. UBJ fick i uppdrag att 

gå ut med inbjudan samt ta fram speldatum för hösten 2019. 

Frågan om brickläggning togs upp. Styrelsen gav PWI i uppdrag att ta fram höstens schema för 

brickläggning. 

 § 8 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

En nybörjarkurs planeras att starta upp snarast möjligt. Styrelsen beslutade att PWI, THU och KCA tar 

plats i utbildningskommittén och driver dessa frågor. Pär Netsman fick senare under kvällen frågan 

om att ta ansvaret för nybörjarkursen och tackade ja. 

2. Festkommittén 

Styrelsen tog upp frågan om avslutningsfest. Man beslutade att en fest skall arrangeras lördag den 14 

december. Styrelsen delegerade arbetet med festen till utbildningskommittén där RPA, THU och 

Håkan Svensson invaldes. 

3. Tävlingskommittén 

- 

 § 9 Övriga frågor 

- 

 § 10 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte hålls i klubblokalen kl. 14.30 den 6:e oktober. 

 § 11 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

Bollnäs 2019-08-22 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Therese Hult 


