
BK Björken, Umeå      

Protokoll styrelsemöte 19 12 03 

Närvarande: Närvarande: Henry Franzén, Ann-Charlotte Nilsson, Seppo Larvia, 

Hans-Olov Gustafsson, Odd Stokka, Christina Lidström-Nordin,  

Anmäld frånvaro: Åsa Jonsson, Jonas Dahlgren 

1. Dagordning fastställs 

2. Föregående protokoll, Godkännes. 

3. Rapporter från våra olika ansvarsområden 

  Lokal, Odd undersöker hur vi kan fixa låset på schackklubbens dörr. 

  TL&Datorer, inget nytt. 

  Café, allt bra.  

  Ekonomi, Seppo rapporterar, läget är stabilt. 

 Utbildning, lägesrapporter. 

 Brickläggning, fungerar bra nu. 

 

4. Pågående ärenden 

 a: Uppdatera nätet till Fiber. Kostnaden installation ca 6000, och ca 

1000/månad i drift mot ca 800 idag. Styrelsen beslutar att ge Jonas i 

uppdrag att beställa fiber.   

5.    Planering Tävlingar.  

  a: Spelschema vårterminen, Ska vi ha kvar spel på onsdagkvällar?  

Beslutades att lägga ner partävlingarna på onsdagskvällar från årsskiftet, 

det är för få deltagare. Flytten från tisdagskvällar har inte givit önskad 

effekt. Istället öppnar vi fortsättningsspelet på måndagkvällar för alla 

medlemmar, kanske omdöpt till ”spel för mindre rutinerade”. 18 brickors 

tävling men även viss utbildning, t ex genomgång av en budkonvention 

samt reflektion av en nyss spelad giv varför det blev som det blev.  

b. Länskampen mot Norrbotten ska spelas i våra lokaler 1-2 februari. Vi 

avvaktar mer information från VBFs Jonas D.  

   

6. Aktiviteter   

   a: Julfest 7 Dec, allt under kontroll. 



  b: ”nya ammarnäs” Örnsköldsvik är intresserade av att tillsammans 

med oss försöka skapa en trivselhelg och även samarbete i övrigt. Odd 

Stokka fick i uppdrag att kontakta Åke i Övik för BK Björken. 

 

7. Regler för ersättning till allsvenska lagen. 

Efter starka medlemsprotester beslutades att ersätta lagen för de 40 mil 

SBF drar av. Även resor till Övik (räknas som ”hemmamatch” trots 11 

mil av SBF) ska ersättas. Ersättningen baseras på gällande 

avståndstabell, ”uppsamlingsrundor” ersätts inte. Denna utgift 

finansieras genom att halvera prissumman för vårens ligaspel.  

8 Övriga frågor  Medlemmar kan hyra vår lokal för 500:- per tillfälle om 

klubben inte har någon aktivitet inbokad den dagen. Förfrågningar från 

icke medlemmar behandlas separat. Medlemmar kan utan kostnad spela 

privat bridge i vår lokal om det inte stör klubbens aktiviteter. Då ska de 

vikbara brickorna användas, inte de som finns i brickläggningsrummet. 

 

8. Nästa Möte Tisdag 7 Januari 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare    Ordförande 

Ann-Charlotte Nilsson   Henry Franzén 

 


