
 
 

Protokoll 2019-10-06 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Kjell Carlsson KCA 
Frank Larsen FLA 
Kjell Holmgren KHO 
Rosémarie Palm RPA 
Therese Hult THU 
Pierre Winberg PWI 
Sigbritt Bengtsson SBE 

Rosémarie Palm RPA 
Urban Björklund UBJ 
 

 

 § 1 Mötets öppnande 

Ordförande KCA hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 § 2 Val av mötessekreterare 

Pierre Winberg valdes som sekreterare för mötet. 

 § 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. 64 000 kr i kassan . 

 § 6 Lokalfrågor 

Fortsatt diskussion om diplomen på väggarna, RPA, THU och SBE har fortsatt uppdrag att se över vad 

som skall finnas på vägghyllorna. 

SBE tog upp frågan om gardiner. Styrelsen gav SBE mandat att inköpa tyg för att kunna sy upp nya 

gardiner. 

SBE tog upp frågan om vaxdukar till de nya långborden, Styrelsen gav SBE mandat att inköpa 

vaxdukar. 

Måndagsbridgen har lagt ett förslag att klubben skall inköpa plädar, styrelsen beslutade att var och 

en får ombesörja själva om de behöver ha med pläd eller klä sig varmare. 

 § 7 Verksamhetsfrågor 

Fortsatt problem med uppstart ibland när det fattas folk som kan. PWI tittar på att få till en enklare 

utbildning, frågar Tomas Winther om det eventuellt finns något utbildningsmaterial. 

Frågan om avancerad kurs i ruter flyttades fram i UBJ frånvaro. 

Diskussioner om Pro-Am tävlingarna som tagits emot väldigt positivt, många deltagare. 

Frågan om Bollnäsligan togs upp, men sköts på framtiden då UBJ var frånvarande. 



 
PWI påmindes om att lägga till klubben till alla Simultan på Söndagar. 

KCA meddelade att vi fått ok på ansökan om silvertävling söndag 29:e december.  

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

brickläggning. 

 § 8 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

Med tanke på svårigheterna att få tag i deltagare via telefon, så sköts nybörjarkursen fram till 

nästa år. Styrelsen beslutade att PWI skulle ta fram en ny excellista med telefonnummer till 

deltagare samt kontaktperson med telefonnummer och sätta upp. 

2. Festkommittén 

Julfest flyttad till 7 december för att Håkan skall kunna vara med. RPA och THU är ansvariga. 

3. Tävlingskommittén 

UBJ göra inbjudan till silvertävling 29:e december. 

UBJ förbereda Bollnäsligan. 

 § 9 Övriga frågor 

En skrivelse har inkommit till styrelsen om vilka systemöverenskommelser man får använda på 

måndagsbridgen. Och styrelsen har följande svar: 

Bridgespelare på måndagsbridgen bör avhålla sig ifrån avvikande, udda eller ovanliga system. T.ex. 

Stark Klöver, Passystem, Multi, Granboinkliv. 

 § 10 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte hålls i klubblokalen kl. 14.30 den 1:a december. 

 § 11 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

Bollnäs 2019-08-22 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Pierre Winberg  Therese Hult 


