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STYRELSEMÖTE HÄSSLEHOLMS BRIDGEKLUBB 
 
Datum 2014-01-23 
Tid  16.30 – 17.55 
Plats   Senioren 
 
Närvarande: 
Lars Jarskog (ordf), Eva Berlin (sekr.), Ulf Råvik ( kassör), Mona Mattson (v.ord.), 
Jan-Erik Eriksson ( ruter och spaderansvarig) Bo Wahlgren (ord.leda), 
Kristina Kristell (suppl.) och Stig Åkesson (suppl). 
  
$ 1 Mötets öppnande 
 Lars Jarskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 speciellt Kristina Kristell och Stig Åkesson som nya i styrelsen. 
 Dagordningen godkändes. 
 
$ 2 Ekonomisk översikt 
 Ulf Råvik presenterade ekonomisk översikt per 2014-01-22 
 Ekonomin i klubben är god. 
 Se. Bilaga 1 
 
$ 3 Utbildning tävlingsledare 
 Anordnas på senioren torsdagen den 20 februari kl. 16.00. 
 Mona Mattsson framförde förslag på viktiga punkter för tävlingsledare:  
 Rapportera tävling, domslut, nollställa bridgemate, starta om tävling och 
             fel väderstreck. 
 
$ 4 Spelprogram våren 2014 
 Förslag lades fram att spela 
             Simultantävlingar följande kvällar: 6/2, 10/2, 24/3, 27/3, 10/4 och 19/5 
             Ligaspel sista måndagen i månaden 
             Måndagen den 26/5 skall ersätta måndagen den 27/10 2013 som blev inställd på   
 grund av vädret. 
 Övriga tävlingar:  

             Klubbbtävling:  mot Hästveda 13/2 

             Kval till SM/DM – öppna par spelar den 17/3, medlemmar i klubben betalar 30:- 
             Medlemmar från övriga klubbar betalar 60:- 
             Lars Jarskog har haft fortsättningskurs i Överföring, Stenbergs samt i Spela               
  bridge 3. 
  Önskemål om mentortävling den 27/2 och 8/5 
              Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
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$5 TL – jourschema 
 TL- Jourlista lägges ut av Jan-Erik Eriksson 
 Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 
$ 6 Kaffelista 
 Marianne Skovsted ansvarar för kaffejourlista 
 Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 

$ 7 Spelargaranti 
 Lars Jarskog sammanställer och Jan-Erik Eriksson lägger upp på internet. 
 Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 

$ 8 Investeringar 
 Några bord behöver nya dukar. Bengt Jönsson anlitas att ombesörja detta. 
 Inköp av 2 nya  bord. 
 Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 

$ 9 Ersättning för deltagande i mästerskapstävlingar 
 Startavgifter, deltagande i finalspel, DM och kval till SM ersättes av klubben. 
 Styrelsen beslöt i enlighet med  förslaget. 
 

$ 10 Övriga frågor 
 Inga frågor fanns att anteckna. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades. 
 
 
  
 
Justeras       Vid protokollet 
 
 
…................................................    ….............................................. 
Lars Jarskog / ordförande                Eva Berlin / sekreterare 
 


