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Styrelsemöte vid Hässleholms Bridgeklubb 
 
Dag  2016-02-25 
Tid  16.30 – 17.40 
Plats  Senioren 
 
 
 
Närvarande: Lars Jarskog, Bo Wahlgren, Eva Berlin, Evalena Nilsson, Jan-Erik Eriksson, 
  Kristina Kristell, Marianne Skovsted, Stig Åkesson och Ulf Råvik. 
 
§  1  Mötets öppnande 
  Lars Jarskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§  2  Ekonomisk översikt 
  Ulf Råvik presenterade klubbens ekonomi. Inga stora avvikelser. Hyran för 
  lokalen har ökats till 200:- per spelkväll. 
 
§  3  Spelprogram 
  SM/DM kval är utsatt till den 4 april. Spelas parallellt med ordinarie spelkväll. 
 
§  4  Seriespel – lagsammansättning 
  Kaptenen samt minst en spelare i laget skall tillhöra Hässleholms   
  bridgeklubb som ordinarie medlem från och med nästa spelår. Ersättning för 
  startavgift till hela laget utgår. Kaptenen beställer smörgåsar och kaffe av 
  Lars Jarskog som vidarebefordrar till kaféet. 
  -  Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget - 
 
§  5  Ersättning startavgift i SM/DM mm. 
  Lagavgift ligaspel 160:- per lag, varav 150:- går till Skånes bridgeförbund. 
  Ingen ersättning för spel i Svenska Cupen utgår. 

– Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget - 
 
§  6  Pensionärsklubbens eventuella anslutning till HBK 
  Pensionärsklubben har beslutat att införskaffa ett eget scoringsystem varför 
  frågan inte längre är aktuell 
 
§  7  Investeringar 
  Inga investeringar fanns att anteckna. 
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§  8  Övriga frågor 
  Ulf Råvik informerade att Handelsbanken sponsrar klubben med avgiften på 
  1.250:- . Och föreslog att eventuellt erbjuda banken deras logga på vår 
  hemsida. 

– Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget - 
 
  Ordföranden meddelade att en fortsättningskurs för senaste   
  deltagarna var påbörjad. 
  Bo Wahlgren tog upp om försenat spel hur detta skulle lösas ev.   
  dömas. Förslaget var påpeka att halva tiden gått, skynda på spelet. Alla  
  spelare bör göra sitt bästa att hålla speltiden. 
  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Justeras:      Vid protokollet: 
 
 
…...................................................  …........................................ 
Lars Jarskog / ordförande     Eva Berlin / sekreterare 
    
   
 
 


