
  
  

Protokoll  2021-09-23  
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb    

  

Närvarande styrelsen:  Frånvarande:  
Kjell Carlsson KCA  
Ulf Westlin UWE 
Rosémarie Palm RPA  
Tobias Edvardsson TED  
Kjell Holmgren KHO  
Håkan Svensson HSV 
Elisabeth Troedsson ETR 

Urban Björklund UBJ 

  

  

 § 1 Mötets öppnande  

Ordförande KCA hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 § 2 Val av mötessekreterare  

RPA valdes till mötessekreterare 

 § 3 Val av justerare  

TED och UWE valdes att justera mötesprotokollet.  

 § 4 Föregående protokoll  

Föregående styrelseprotokoll saknades pga. sjukdom.  

 § 5 Ekonomi  

KHO redovisar. Kassan ganska god men ett snitt på 16 par/vecka behövs för att klubben skall gå +/-.

 KCA kom med förslag att vi ska göra nytt försök med att få bidrag från kommun nu när kassan sjunkit 

avsevärt pga. Corona. RPA fick i uppdrag att kolla vad Alfta bridgen får för bidrag av sin kommun. 

§ 6 Lokalfrågor  

Ingrid Larsson har bekräftat att hon sköter städ ett tag till 

 § 7 Verksamhetsfrågor  

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

KCA ansöker om simultantävlingar till hösten. Även en höstfest anordnas den 9 okt med spel och 

mat. Kostnad för fest bestämdes till 150kr/person. RPA och HSV är ansvarig men mer hjälps vid 

behov erbjöds.  

KCA, UWE och RPA håller på att lära sig att starta upp spel. 

Då det just nu är bara My som kan helt starta upp måndagsspel är det viktigt att hon meddelar sin 

frånvaro senast dagen innan. På så sätt finns det möjlighet för Tobias att starta upp på söndagskväll 

och annan person bara kan klicka igång måndagen. Då blir det spelstopp kl20,00 söndag. 



  
  

§ 8 Kommittéer  

1. Utbildningskommittén  

Bridgekurs pågår. Terese Hult och Ingegerd Jonsson har startat upp den kurs som vi fick pausa. Även 

medlemmar som inte spelat på länge har kontaktats för att försöka få igång dem igen. Ytterligare en 

kurs planeras till våren 

2. Festkommittén  

Ingen bestämd festkommitté utan vi utser eftersom vid behov. RPA och HSV ansvarar för höstfesten.  

3. Tävlingskommittén  

UBJ, KCA och TED hjälps åt och planerar kommande tävlingar 

 § 9 Övriga frågor  

1. Väckta av styrelsen: Önskemålet om simultan tog upp. Frågan om plexiglasskydden togs upp. Vi 

beslutade att ta ner dom så fort restriktionerna godkänner detta.  

 2: Väckta av medlemmar: -     

§ 10 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte beslutades att hållas på klubben torsdag 4 nov kl. 17.30 i samband med kvällens 

spel.  

 § 11 Avslutning  

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat.  

  

  

  

  

  

  

Bollnäs 2021-09-27 

Sekreterare      Justeras  

  

  

Rosemarie Palm    Tobias Edvardsson   Ulf westlin 


