
  
  

Protokoll  2021-11-11  
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb    

  

Närvarande styrelsen:  Frånvarande:  
Kjell Carlsson KCA  
Rosémarie Palm RPA  
Tobias Edvardsson TED  
Håkan Svensson HSV 
Elisabeth Troedsson ETR (suppleant) 

Bert Andersson BAN  

Urban Björklund UBJ 

Ulf Westlin UWE  
Kjell Holmgren KHO  
Zennica Hammar ZHA (suppleant) 

 

 

 

   

 § 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 ETR valdes att justera mötesprotokollet.  

 § 4 Föregående protokoll  

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 § 5 Ekonomi  

KHO har skickat redovisningen till KCA.  Kassan var månadsslut aug på 21 796kr och slutet på oktober 

40 044kr ink den testamentsgåva från Mats Garpensten har givits till klubben a’ 10000kr 

§ 6 Lokalfrågor  

Ingrid Larsson har lämnat över städningsansvaret till Ulf Westlin. 

 § 7 Verksamhetsfrågor  

Ny bridgekurs planeras redan i början på 2022. Intresselapp är uppsatt på klubben samt kommer att 

finnas på hemsidan och FB.  Frågan om vem som kan hålla i den tas upp på nästa möte.  

Vi undersöker frågan om hur vi ska få igång de nya spelarna samt de spelare som vi tappat lite under 

pandemin. KCA väcker intresse med måndagsspelarna. RPA gav förslag på ev. ett pinnsystem igen så 

man kan komma ner utan partner.  

 

 

 



  
  

§ 8 Kommittéer  

1. Utbildningskommittén  

Bridgekurs klar. Se även under verksamhetsfrågor. 

2. Festkommittén  

En julfest planeras den 18 dec. 

Ingen bestämd festkommitté men RPA och HSV har ansvar och får hjälp eftersom vid behov. 

3. Tävlingskommittén  

- 

 § 9 Övriga frågor  

1. Väckta av medlemmar: En medlem har kommit med förslag om att ge en gåva på ytterligare          

10 000 kr, om vi tar de pengar vi fått sen tidigare i testamentsgåva och placerar dem tillsammans 

med dessa i en ”inventariefond” i klubben.     

 2. Väckta av styrelsen: Styrelsen tycker att idén med att märka gåvorna i en separat rad i bokföringen 

med inventariefond är en god idé, men med en klausul om att man får nyttja dessa pengar till 

nödenheter vid ytterst behov, för att rädda klubbens framtid.  

   

§ 10 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte torsdag 16 dec kl. 17.30 i samband med kvällens spel.  

 § 11 Avslutning  

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat.  

  

  

  

  

  

Alfta 2021-11-16 

Sekreterare      Justeras  

  

  

Rosemarie Palm    Tobias Edvardsson   Elisabeth Troedsson 


