
 
 

Protokoll 2019-12-01 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Kjell Carlsson KCA 
Frank Larsen FLA 
Rosémarie Palm RPA 
Urban Björklund UBJ 
Therese Hult THU 
Sigbritt Bengtsson SBE 

Kjell Holmgren KHO 
Pierre Winberg PWI 
 

 

 

 § 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 

I kassörens frånvaro konstaterades att ekonomin är fortsatt stabil med närmare 65 000 kr i kassan. 

 § 6 Lokalfrågor 

Allmänna diskussioner kring tidigare frågor rörande gardiner, diplom m.m. Inga nya beslut. 

UBJ tog upp frågan om nyckellöst system till huvudentrén. Styrelsen gav UBJ i uppdrag att undersöka 

alternativ och kostnader. 

 § 7 Verksamhetsfrågor 

FLA tog upp frågan om jullunch för måndagsbridgen. 

Styrelsen beviljade gratis jullunch med Janssons frestelse m.m. FLA koordinerar. 

KHO har lämnat önskemål om ansvariga för söndagsbridgen. 

Inga beslut togs då styrelsen diskuterar alternativa speldagar. Styrelsen bestämde att en workshop 

med klubbens tävlingsverksamhet på agendan skall genomföras fredag 10 januari. 

UBJ tog upp frågan om Bollnäsligan. Styrelsen beslutade att klubben skall arrangera Bollnäsligan 

våren 2020 samt gav i uppdrag till UBJ att ta fram datum och inbjudan. 

Frågan om simultan på torsdagar våren 2020 togs upp. Frågan bordlades till 10 januari. 

Frågan om fortsatta Pro-Am tävlingar våren 2020 togs upp. Frågan bordlades till 10 januari. 

 



 
 

Styrelsen beslutade att i samband med silvertävlingen den 29 december skall lättare förtäring 

erbjudas under eftermiddagen. Korv med bröd eller dyligt. Vidare beslutade man att minst 14 par 

anmälda krävs för att klubben skall arrangera tävlingen. 

 § 8 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

Diskussioner kring kommande nybörjarkurs. Inga beslut tagna. 

2. Festkommittén 

Diskussioner kring kommande julfest. Inga beslut tagna. 

3. Tävlingskommittén 

- 

 § 9 Övriga frågor 

KHO vidarebefordrade en fråga från en av klubbens medlemmar som tyckte att man kan premiera lag 

Prego ekonomiskt för den goda insatsen i Svenska Cupen, lagtävling. Styrelsen avslog önskemålet 

med motivering att i så fall skall man även premiera spelare, par och lag med goda insatser i SM eller 

andra större tävlingar vilket man inte gör. Däremot finns möjligheten för Bollnäs BK:s spelare att 

begära ersättning för resor och dyligt i samband med större tävlingar och kvalificeringar på hög nivå. 

 § 10 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte hålls hos Kjell Carlsson fredag den 10 januari kl. 18.00. 

 § 11 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2019-12-03 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Frank Larsen 


