
 
 

Protokoll 2020-09-22 
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 ungefär 53 000 kr. Inköp av åtta bridgekryss till borden har gjorts 

till en kostnad av 6 400 kr. 

 § 6 Lokalfrågor 

- 

 § 7 Verksamhetsfrågor 

Styrelsen beslutade att starta upp spel på torsdagar kl. 18.30 och måndagar kl. 12.00. 

Tillsvidare sker alla anmälningar till ordförande, Kjell Carlsson, då vi har en begränsning av antal 

deltagare. Anmälan skall göras senast kl. 20.00 söndag vid spel på måndag och 14.00 torsdag vid spel 

samma dag. 

My Sköld har åtagit sig tävlingsansvaret för måndagarna och Tobias Edvardsson för torsdagarna. 

Styrelsen är mycket glada för den lösningen och klubben provar så tills vidare. My och Tobias 

ansvarar även för att sköta scoren i rutersystemet. 

Frågan om brickläggning togs upp. Eftersom ett separat set skall läggas för varje bord så krävs många 

brickor till varje tävling. KCA ansvarar för september ut och sätter därefter upp ett schema för 

kommande tävlingar. 



 
 

Styrelsen beslutade att fullfölja beslutet om utskick om uppstart. UBJ tar fram utskicket och KHO 

skickar ut till samtliga medlemmar och sekreterarna hos närliggande klubbar. 

RPA tog upp frågan om fyrmannaspel, Bollnäsligan. Inga beslut togs vid dagens möte utan man vill 

utvärdera kommande tävlingar och intresse först. 

 § 8 Kommittéer 

1. Utbildningskommittén 

- 

2. Festkommittén 

- 

3. Tävlingskommittén 

- 

 § 9 Övriga frågor 

En av medlemmarna har tagit upp frågan om vaxdukar på borden i samband med spel. Styrelsen 

avslog önskemålet. 

Frågan om fönsterputs och dukar till plexiglasskydden togs upp. KHO åtog sig att ordna fram detta till 

spelstart torsdag 24 september. 

 § 10 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte beslutades att hållas på klubben torsdag 22 oktober kl. 17.30 i samband med 

kvällens spel. 

 § 11 Avslutning 

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2020-09-22 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Urban Björklund  Tobias Edvardsson 


