
Giiteborgs Bridgefiirbu nd

Protokoll

Styrelsemote - 10

Plats: Bridgens hus, J A Wettergrens Gata 5

Tid: torsdag den 13 juni 2019, kl. 10.00

Ndrvarande: Ordf. Kalle Rasmusson, Gunnar 6stg6rd Olsson, Jan Jens6n, Sten-Ake Thunberg, Sven-

Olof Jarkvist, Bjdrn Sdrling, och Bo Hillstrom.

Fr6nvarande: Birgit Peters6n, Alf Bdrjesson, Bo Wallmander

1. Mdtets oppnande:

Kalle Rasmusson f6rklarar mdtet 6ppnat och hdlsade alla vSlkomna.

2. Dagordningen godkdndes med tilliigg under <ivriga punkter: Arsm6te, Atgardsplan, G6teborg Fritid,

Toaletter och Hyreskontrakt AB Platzer.

3. Val av Justerare:

Jan Jens6n valdes tilljusterare.

4. Ftireg6ende protokoll nr 9:

Godkdndes och lades till handlingarna

5. Ekonomi:

Sven-Olof redovisade GBF:s ekonomi per den 31 maj 2019.

Klart: Nu har vi Syvish pe GBF si vi fiiredrar att alla betalar pi detta sitt i fortsiittningen, men vi tar
6ven emot kontanter.

Redovisning till BK Lagspelet kvarsttr, Mabel vdntar fortfarande!

Fakturering av kortlekar till Rolf Flyg & Buss skall g<iras omgAende. Ansvar Bj6rn.

Kvarstdr genomg6ng av fdrsdkringar och avtal.

Kvarstir redovisning av hyresintdkter och brickldggning



6. Inbrott pi Bridgens Hus:

Beslut: GBF stfir ftlr den fdrlust som blir kvar efter ersdttning frAn fiirsdkringsbolaget fr6n inbrottet.

Vi har fett lofte frin fiirsdkringsbolaget om att de stir fdr kostnaden fdr kassaskip samt 50000: - i

kontanter exkl. vEr sjSlvrisk.

Beslut: Kontantkassa i fortsdttning fir aldrig iiverstiga 5000: - Kr.

Securitas har uppgraderat larmet i vira lokaler nu.

Beslut: Alla som jobbar i Bridgens Hus skall i fortsdttningen har separata koder vid in och ut larmning

av lokalerna. Ansvar Bjorn att detta genomfdrs sd snabbt som mojligt.

7. Gdteborgs Bridge Cup:

Tdvlingen den 4 maj genomf6rdes p6 ett mycket tillfredsstdllande sdtt, se gdrna och lds artikel i

tidningen Svensk Bridge. GBF:s fick ett mindre overskott ndr allt var klart.

Tid frjr datum fdr Goteborgs Bridge Cup 2020 fir vi iterkomma till. Ansvar Bobo & Bjorn tillsammans

med Rolf Flyg & Buss. Bobo visade hdr ett utkast till ett mycket bra forslag.

8. lT-projekt:

Nitverkstekniker skall vi soka i virt ndromrdde. Vi kommer att venta med byte till en ny dataserver,

Jan ansvarar fdr detta.

Vi skall behilla Magic Display i vart system tills vidare, Jan bestdmmer hur vi gir vidare. Samt att vi

fir instruktionsunderlag f6r detta program sA snart som mojligt.

Uppgradering av Team Viewer sA att vi har samma version i alla dator, hir Sterkommer Jan om ndr

det kan ske. Kommer att behovs vid telefonhjdlp utifrdn.

9. Pigiende enkdtutredning.

Gruppen skall ha mote direkt efter styrelsemiitet, 6terkommer pA ndsta mote.

10. Klubbar som skall besdkas och informeras:

Arbetet med drltta pigir fortfarande.

11. Enkdt frSn SBF.

Ar besvarad den 16 maj till SBF, ddr vi fdrespr6kar en ofordndrad medlemsavgift till SBF under ndsta

verksamhets6r.

12. Arsmote 2019.

H6stens irsmote kommer att hillas dem 15 september kl. 13.00 pd Bridgens Hus.

Arbetsfdrdelningen dr gjord, si alla vet vem som gor vad.



13.0vriga frdgor:

SBF:s Riksstdmma 2019, som dr i Orebro den LL-L2/LO, forslag att Bo 6ker pA detta fdr GBF:s rdkning.

Gdteborg Fritid hiir kommer Kalle och Bo att redovisa GBF:s stindpunkt vid ett m6te med G6teborg .

Fritid och sedan redovisa till klubbarna hur vi gdr vid ndsta lokalbidrags ansdkan som 61 2020.

Beslut: I nfdrskaffade av en skriva re/kopiator/sca n ner, Ansvar: Bjorn

Ndr det gdller firgskrivare i 44 resp. A3 format hdr Sterkommer Bjorn & Bobo med fdrslag.

Atgerdslistan genomgicks och f6ljande punkter dr klara: Kontaktperson till GBF, dndras omgfrende av

Bj6rn, Bilder pA styrelsen, Klart, Arbetsfdrdelning i styrelsen, Klar, Omprogrammering av Bridgemate

dr gjord.

Mdte med Platzer om hyreskontrakt och toaletter den 17 juni 2019. Ansvar: Kalle

Till niista m6te skall valberedning bjudas in

14. Ndsta mdte:

Onsdagen den 2l augusti kl. 10:00.

15. M6tets avslutande:

Kalle Rasmusson avslutade mdtet och tackade alla f6r visat intresse.

Vid protokollet: Justeras:


