
  
  

Protokoll  2022-09-01  
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb    

  

Närvarande styrelsen:  Frånvarande:  
Kjell Carlsson KCA  

Håkan Svensson HSV 

Rosémarie Palm RPA  

Tobias Edvardsson TED  

Ulf Westlin UWE 

Ingrid Larsson ILA 

Kjell Holmgren KHO 

Göran Eriksson GER 

Zennica Hammar ZHA 

Elisabeth Troedson ETR 

  

 § 1 Mötets öppnande  

Ordförande KCA hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 § 2 Val av mötessekreterare  

RPA valdes till mötessekreterare 

 § 3 Val av justerare  

HSV och UWE valdes att justera mötesprotokollet.  

 § 4 Föregående protokoll  

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 § 5 Ekonomi  

KHO redovisar. Kassan ganska god, ca 55tkr men har gått ca -2000kr i juli samt augusti. Det kom in 

1530kr från GBF då klubben fått ersättning för de medlemmar som spelade realbridge.  

§ 6 Lokalfrågor  

UWE fortsätter att sköta städ.  

Fönsterna bör putsas men bra att dom är lite lortig så ser man inte in (skratt vid mötesbord) 

 

 § 7 Verksamhetsfrågor  

Dåligt intresse för spel. Styrelsen beslutade att fortsätta spel på torsdagar kl. 17.30 och måndagar kl. 

12.00 september ut men får sen ta beslut hur vi går vidare.  

KCA ansöker om simultantävlingar till hösten/vintern.  

10/9 är det spel div 3 på klubben. Urban B och KCA lägger brickor och HSV ordnar med tilltugg. 

Kaffe + smörgås 50kr samt bara kaffe 20kr  

KCA kollar om det även ska bordsavgift 

 

Ingen anmäld till nybörjarbridge ännu. 

Frank L vill att klubben anordnar ett spel på boendet mittemot. Kanske vi kan få in medlemmar där. 

Ska vi testa lunchbridge, soppbridge eller någon annan spelform? 



  
  

§ 8 Kommittéer  

1. Utbildningskommittén  

 

2. Festkommittén  

Ingen fest på gång men Söderhamn har en fest 1/10.  

3. Tävlingskommittén  

 

§ 9 Övriga frågor  

1. Väckta av styrelsen: 

2. Väckta av medlemmar:      

§ 10 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte planeras att hållas på klubben torsdag 6 oktober kl. 17.30 i samband med 

kvällens spel.  

 § 11 Avslutning  

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat.  

  

  

  

  

  

  

Bollnäs 2022-09-01 

Sekreterare      Justeras  

  

  

Rosemarie Palm    Håkan Svensson   Ulf Westlin 


