
  
  

Protokoll  2023-01-19  
Styrelsemöte Bollnäs Bridgeklubb    

  

Närvarande styrelsen:  Frånvarande:  
Kjell Carlsson KCA  

Håkan Svensson HSV 

Rosémarie Palm RPA  

Tobias Edvardsson TED  

Ulf Westlin UWE 

Elisabeth Troedson ETR 

Kjell Holmgren KHO 

Ingrid Larsson ILA 

Göran Eriksson GER 

Zennica Hammar ZHA 

 

  

 § 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  

TED och UWE valdes att justera mötesprotokollet.  

 § 4 Föregående protokoll  

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 § 5 Ekonomi  

KHO redovisar 2022 års ekonomi. Bokföringen är lämnad till revisorerna för granskning inför 

kommande årsmöte. 

§ 6 Lokalfrågor  

 

 § 7 Verksamhetsfrågor  

-Vi startar upp söndagsspel kl. 16:00 igen för att se om intresset finns.   

TED är intresserad av att gå ruterutbilningen för att på så sätt utveckla klubban med lite varierande 

typer av spel. TED och KCA håller utkik efter kommande utbildningar. 

-DM singel planerad att spelas i Bollnäs 6/5 

-Årsmöte Bollnäs BK beslutades att bli torsdagen den 30/3. RPA annonserar ut dag och plats samt 

beställer smörgåstårta. Klubben bjuder på tårta och dryck. 

 

§ 8 Kommittéer  

1. Utbildningskommittén: Kursen rullar på. 2st nybörjare kvar av 4st samt 2st som går för repetition  

 

2. Festkommittén  

Äggtävling kommer att spelas må 3/4. KCA ansvarar för ägg. 



 

 

3. Tävlingskommittén  

KCA kollar om det finns intresse för en klubbmatch mellan Bollnäs och Söderhamn 

 

 § 9 Övriga frågor  

1. Väckta av styrelsen:  

-Ett prisförslag om rengöring av golvmatta samt duk på borden har inkommit från en medlem. 

ETR förhandlar om priset då annat jobb på klubben är ideellt.  

-Klubbens telefonnummer kommer att uppdateras till KCA nummer då klubbens telefon aldrig 

används. 

2. Väckta av medlemmar:   

Förslag om att köpa in styckeinpackade fikabröd har kommit upp. HSV kollar upp och köper in.

    

§ 10 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte är årsmöte den 30/3 i samband med kvällens spel. Om behov av möte inför 

årsmöte är aktuellt kallar styrelsen till ett extramöte  

 § 11 Avslutning  

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet härmed avslutat.  

  

   

   

  

Bollnäs 2023-01-09 

Sekreterare      Justeras  

  

  

Rosemarie Palm    Tobias Edwardsson   Ulf Westlin 


