
 
 

Protokoll 2020-06-16 
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb  

 

Närvarande styrelsen: Frånvarande: 
Kjell Carlsson KCA 
Therese Hult THU 
Rosémarie Palm RPA 
Tobias Edvardsson TED 
Urban Björklund UBJ 
Kjell Holmgren KHO 

Frank Larsen FLA 
Bert Andersson BAN 

 

 

 § 1 Mötets öppnande 

Ordförande KCA hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 § 2 Val av mötessekreterare 

- 

 § 3 Val av justerare 

RPA valdes att justera mötesprotokollet. 

 § 4 Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 § 5 Ekonomi 

KHO redovisade läget i kassan. Ekonomin är fortsatt god men har minskat med 15 000 kr pga tre 

månadshyror utan inkomster/spelavgifter till ungefär 67 000 kr i nuläget. 

Kassören berättade vidare att några stycken har återtagit sina förskottsbetalningar p.g.a. oron över 

när man får spela igen, påverkar dock inte klubbens kassa och resultat. 

KHO berättade också att klubben, per mötesdatum, fått in 2 800 kr i gåvor av medlemmarna efter ett 

personligt initiativ av Marie Svensson på sociala medier. 

KHO har skickat ut ett brev till styrelsen för HSB-föreningen med önskemål om reducerad hyra 

eftersom verksamheten ligger på is. Brevet har skickats till Sundsvall och kanske inte nått fram då 

svar saknas efter 2 veckor. Styrelsen beslutade att UBJ tar direktkontakt med HSB-föreningen i 

Bollnäs. 

 

Styrelsen diskuterade också engagemanget med att få in pengar till klubben och om det är aktuellt 

att gå ut på bred front för att få in fler gåvor. 

Man kom överens om att ett besked om hyresreducering avgör fortsatt agerade och beslutade att 

avvakta HSB:s beslut. 

 

 



 
 

 § 6 Lokalfrågor 

Inga frågor/diskussioner. 

 § 7 Verksamhetsfrågor 

Styrelsen tog upp frågan om spel. Det beslutades att inget sommarspel kommer att arrangeras och 

att man hoppas kunna starta upp klubbverksamheten igen i samband med ordinarie höststart i 

mitten av augusti. 

Dock tillåter styrelsen alla som, på privat initiativ, vill arrangera enskilda tävlingar eller någon form av 

sommarspel att få göra det på eget ansvar och med klubbens utrustning men inget spel om 

mästarpoäng kan dock erbjudas. 

 § 8 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

- 

2. Festkommittén 

- 

3. Tävlingskommittén 

- 

 § 9 Övriga frågor 

- 

 § 10 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte beslutas att hållas sista veckan i juli, kallelse skickas ut en vecka innan. 

UBJ fick då i uppdrag att sammankalla på motsvarande sätt som senaste mötena, dvs via Teams. 

 § 11 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

Bollnäs 2020-06-18 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Rosemarie Palm 


