
 
 

Protokoll 2020-02-13 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Kjell Carlsson KCA 
Frank Larsen FLA 
Pierre Winberg PWI 
Rosémarie Palm RPA 
Urban Björklund UBJ 
Sigbritt Bengtsson SBE 

Kjell Holmgren KHO 
Therese Hult THU 
 
 

 

 

 § 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 och lades till handlingarna. 

 § 5 Ekonomi 

I kassörs frånvaro konstaterades att kassan är fortsatt stabil men inga siffror redovisades. 

 § 6 Lokalfrågor 

Nyckellöst system till huvudentrén. Speciallås gör det lite svårare men UBJ fortsätter att undersöka. 

Frågan om storstädning togs upp. Styrelsen beslutade att skjuta på städtillfället till senare i vår. 

 § 7 Verksamhetsfrågor 

Bollnäs Bridgeklubb står som arrangör av DM-Lagfinalen 7-8 mars. 

Följande beslutades: 

* UBJ kontaktar Marianne Melchior Ericson och skickar därefter ut information till berörda 

lagkaptener. 

* KCA kontaktar Zennica Hammar för tjänstgöring som TL under helgen. 

* PWI och RPA sköter brickläggning. 

* KCA säkerställer med Håkan Svensson att det finns fika, dryck och godis att tillgå under helgen. 

* UBJ undersöker Bridgemate, rapportering och protokoll. 

 

 

 



 
 

Sedan tidigare har årsmöte beslutats att hållas i bridgelokalen torsdag den 12 mars. 

Följande beslutades: 

* Inbjudan skall ut senast 27 februari, UBJ ordnar. 

* Revisionsrapport och ekonomisk årsredovisning skall in till stämman. KCA säkerställer detta med 

KHO. 

* Verksamhetsberättelse skall skrivas. UBJ skickar mall till KCA från föregående år. 

* Styrelsen bjuder samtliga deltagare på fika under kvällen. 

Styrelsen beslutade att en påskbarometer skall spelas onsdag den 8:e april. Priser skall delas ut och 

UBJ fick i uppdrag att göra en inbjudan. 

 § 8 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

Styrelsen konstaterade att en nybörjarkurs har startat i THU:s regi tisdag den 11:e februari. Inget 

deltagarantal redovisades. 

2. Festkommittén 

- 

3. Tävlingskommittén 

SBE tog upp frågan om annorlunda tävlingar och tävlingsformat och nämnde Paul Jones. Styrelsen 

ställde sig positiv till idén. Inga beslut togs. 

 § 9 Övriga frågor 

RPA önskade få göra ett inköp av ny sop och sopskyffel. Styrelsen biföll förslaget. 

 § 10 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte beslutas i samband med årsstämman torsdag den 12 mars. 

 § 11 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2020-02-13 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Sigbritt Bengtsson 


