
Giiteborgs Bridgeftirbu nd

Protokoll

Styrelsemdte - 9

Plats: Bridgens hus, J A Wettergrens Gata 5

Tid: onsdagen den 2 maj 2019, kl. 1O.OO

Ndrvarande: ordf' Kalle Rasmusson, Alf Bcirjesson, Bo wa[mander (per telefon), Jan Jensen, sven-Olof Jarkvist, Bj6rn Scirling, och Bo Hillstrdm.

FrAnvarande: Birgit Peters6n, sten-Ake Thunberg och Gunnar Ostg6rd olsson

1. Motets 6ppnande:

v Kaile Rasmusson fdrkrarar m6tet cippnat och hdrsade aila vdrkomna.

2' Dagordningen godkdndes med tilliigg av ny punkt Inbrott p6 Bridges Hus, efter punkt 5.

3. Val av Justerare:

Alf 86rjesson valdes till justerare.

4. F6regdende protokoll nr g:

Godkdndes och lades till handlingarna

5. Ekonomi:

sven-olof redovisade GBG:s ekonomi per den 31 mars 2019.
Fakturering och bidragsanscikningar har inte skcitts tillfredsstdllande och m6ste uppgraderas.
Bokforingen pd BK Lagsperet och Bridgens Vdnner skail samordnas. Ansvar Bo.
Kvarst6r genomging av f<irsdkringar och avtal.

6. Inbrott p6 Bridgens Hus:

Det f6rsvann pengar, underrag i form av papper och 4 st. fcirstdrda kassaskdp.
unders6kning har det hdnt n6got mer i v6rt ndromr6de? Ansvar Kaile.
Vi inom GBF:s skall ha som mSlsdttning att snarast bli kontantfria, under tiden far det endast finnasen mindre vdxerkassa. Hjiirp fcir insdttningar stiiiler sven-orof och Bo upp.
Ligaavgiften kan man exempelvis betala i frirskott.
Kommer att g6ra ett separat utskick i samband med detta. Ansvar Bobo



7. G<iteborgs Bridge Cup:

Vi har fett in 9G anmdrda par den 4 maj. Bj6rn rdknar med att budgeten 96r ihop.
Funktiondrerna har f6tt t-shirtar med rogga frin Rorfs Fryg och Buss.
RFB har gjort en pressretease inf6r tdvlingen.

Tid f<ir datum fdr Gdteborgs Bridge cup 2020 m6ste vi dterkomma till snarast. Ansvar Bobo
tillsammans med Rolf Flyg & Buss.

Beslut om att inf6rskaffa swish tiil GBF. Ansvar: sven-orof/Bjcirn.

8. lT-projekt:

Vi har haft besok av en ndtuerkstekniker som har gitt igenom hela v6rt system. Vi behciver
inforskaffa en dataserver, byta ut en del. styrelsen tog beslut pa detta och Jan 96r vidare. Ndtverket
bdr vara pd plats rerativt omg6ende. Ddrefter skarl ruter infogas i systemet.

9. P6giende enkdtutredning.

Invalav Kalle tilldenna grupp.

10. Klubbar som skall bescikas och informeras:

Arbetet med detta pAgAr.

11.Ovriga frAgor:

Enkdt som har kommit fran sBF skail besvaras, arbetsgrupp Kaile, Arf och Bo.

Fraga frdn medlemmar om att det ir svirt att se i Bridgemate, vill att vi dndrar det till spader = Sp,
Hjdrter = Hj, Ruter = Ru och Kldver = Kl, i stdllet fcir symboler. Bjorn har ansvar for att detta sker.
Vi har behov av att skaffa en bdttre skrivare/kopiator/scanner.
Bj6rn unders6ker och stdller fcirslag.

11. Ndsta mdte:

Onsdagen den 13 juni kl. 10:00.

11. Mritets avslutande:

Kalle Rasmusson avslutade mcitet och tackade alla f6r visat intresse.

Vid protokollet:
Justeras:


