
  
  

Protokoll  2022-02-17  
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb    

  

Närvarande styrelsen:  Frånvarande:  
Kjell Carlsson KCA  

Rosémarie Palm RPA  

Tobias Edvardsson TED  

Håkan Svensson HSV 

Urban Björklund UBJ 

Ulf Westlin UWE 

Kjell Holmgren KHO 

Elisabeth Troedsson ETR (suppleant) 

Bert Andersson BAN  

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 redovisade resultatet för 2021 och hur pandemin påverkat vår ekonomi.  Vi har även skapat en 

inventariefond då en medlem skänkt oss 10 000 kr som tillsammans med Mats G testamentsgåva ska 

användas till investeringar i klubben. Bokslutet för 2021 var 51 921kr. Månadsslut jan -22 var kassan 

på 46 743kr ink inventariefonden. 

§ 6 Lokalfrågor  

En check angående vilka som har nycklar gjordes.  

 § 7 Verksamhetsfrågor  

Då inget anmält intresse för bridgekurs för nybörjare så flyttar vi fram planeringen av kurs till hösten.   

Frågan om lite andra tävlingar än de nuvarande måndags/torsdagsspel (hcp) kom upp. Se mer info 

under § 8.3. UBJ bjuder in till en BBO liga. KCA ansöker om 3st simultantävlingar. Svenska 

bridgeförbundet har erbjudit oss att hålla i sammandrag för div 3 uppland. Vi beslutade att tacka ja. 

 

 

 



  
  

§ 8 Kommittéer  

1. Utbildningskommittén  

 Frank har kommit med fråga om några kan ha en snabbkurs i bridge på boendet mittemot, om 

intresset där skulle finnas men mer som ”hemma bridge”. Både UWE och KCA kan tänka sig att delta. 

2. Festkommittén  

Ingen fest inplanerad 

3. Tävlingskommittén  

UBJ, KCA, UWE samt TED ser över diverse olika kommande tävlingar att anordna. Se även 

verksamhetsfrågor 

 § 9 Övriga frågor  

1. Väckta av medlemmar: - 

  2. Väckta av styrelsen: Zennica har beviljats ett bidrag av klubben på 605 kr för en 
tävlingsledarutbildning.  
Planerat datum för årsmöte är 31 mars  
   
§ 10 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte torsdag 17 mars kl. 16.45 i samband med kvällens spel.  

 § 11 Avslutning  

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat.  

  

  

  

  

  

Alfta 2022-02-20  

Sekreterare      Justeras  

  

  

Rosemarie Palm    Tobias Edvardsson   Elisabeth Troedsson 


