
 
 

Protokoll 2020-09-01 
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 

Samtliga närvarande 

 

 

 § 1 Mötets öppnande 

Ordförande KCA hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 § 2 Val av mötessekreterare 

- 

 § 3 Val av justerare 

TED valdes att justera mötesprotokollet. 

 § 4 Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 § 5 Ekonomi 

KHO redovisar. Kassan minskat till 60 000 kr. 

 § 6 Lokalfrågor 

BAN erbjuder sig att sätta upp nummerlappar i taket som ersätter nuvarande bordnummerskyltar. 

Förslag mottas positivt och styrelsen ger bifall. 

 § 7 Verksamhetsfrågor 

Frågan om plexiglasskärmar togs upp. Styrelsen beslutade at införskaffa åtta skärmar, s.k. kryss, att 

sätta upp på borden för en kostnad om ca 7-800 kr/st. UBJ erbjöd sig att hämta skärmarna i Krylbo 

för att få ner kostnaden. 

Styrelsen kom överens om att en inbjudan med nystart av bridgen skall skickas ut sedan skärmarna 

kommit på plats. UBJ fick i uppdrag att utforma inbjudan och KHO erbjöd sig att stå för 

portokostnaden. 

KHO inkom med önskemål om att alltid ha ansvariga för tävlingarna. 

Styrelsen var enig i frågan och man beslutade att säkerställa att någon alltid är tävlingsansvarig och 

att det skall framgå i spader. 

 



 
 

Frågan om startavgifter togs upp. Med tanke på läget med Covid-19 och ansträngd ekonomi så 

beslutades att startavgiften skall vara 50 kr och att man betalar fika separat. Beslutet gäller tills 

vidare. 

UBJ tog upp frågan om resurser utanför styrelsen som kan vara behjälpliga med olika göromål som 

brickläggning, tävlingsansvar m.m. Samtliga styrelsemedlemmar fick i uppdrag att undersöka vilka 

resurser som finns till nästa styrelsemöte. 

Frågan om brickläggning togs upp. Vilka kan lägga brickor till tävlingarna? KCA fick i uppdrag att 

undersöka och sätta upp ett schema. 

Kopplat till KHO:s fråga ang tävlingsansvariga så diskuterades även frågan om vilka som kan starta 

och hantera tävlingar i ruter. TED fisk i uppdrag att undersöka. 

 § 8 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

- 

2. Festkommittén 

- 

3. Tävlingskommittén 

- 

 § 9 Övriga frågor 

- 

 § 10 Nästa styrelsemöte 

Inget datum satt för nästa styrelsemöte. Ordförande kallar efter att plexiglasskydden är på plats och 

det är dags att starta upp verksamheten. 

 § 11 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

Bollnäs 2020-09-06 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Tobias Edvardsson 


