
Skellefteå Bridgeklubb 
Styrelsemöte: 2019-03-26 Distr: anslagstavla, ordf. 
Deltagare: Kurt Eklund, Eva-Britt Blomkvist, Lars-Göran, Gerry Lindh, Nille, Olle Ivert, Nille 

1 Mötet öppnas: Ordförande för mötet var Eva-Britt som hälsade samtliga välkomna 
och förklarade mötet öppnat. 

2 Dagordning: Mötet godkände den föreslagna dagordningen. 

3-4 Val av sekreterare och justerare: Till mötessekreterare valdes Kurt, och till justerare 
valdes Eva-Britt och Olle Ivert. 

5 Genomgång av föregående protokoll + årsmöte: Inga anmärkningar. 

6 Kassören har ordet: Gerry gick igenom ekonomin, vi följer budget. 

7 Utvecklingsbidrag: Gerry hade gjort ett förslag, några förändringar föreslogs. 

8 Vårens tävlingar: Lars-Göran har gjort inbjudninhgar för följande tävlingar: 
- Långfredag 19 april: 
- Individuellt 4 maj: 

9 Länskampen: Vi diskuterade om vi har möjlighet att ordna Länskampen. Men det är 
spel både lördag och söndag, 10 bord. Vår lokal är för liten och vi tänker tacka nej till 
det. 

10 Lagspelet: Nuvarande serie pågår till åtminstone till 8 April. Kan bli senare om det blir 
någon Skellefteå AIK match på måndag. Om vi blir minst 4 lag kör vi en gång till. 
Annars kör vi parspel på måndagar. 

11 Storstädning: Det blev en flopp, bara 2 hade skrivit upp sig, så vi avblåste det hela. Vi 
skjuter upp städningen. 

12 Röstblankett speldagar:  
13 stycken tycker att vi kan spela på söndagar, vi kör ett tag till med söndagar. 
7 vill ha kvar onsdagsspel, 7 stycken vill flytta till torsdag. 
Vi kör onsdagar våren ut, men till hösten provar vi med torsdagar. 

13 Kursen? 
Numera körs kursen på tisdagar. 

14 Övriga frågor:  
Utbildningsdag, Vi borde sprida kunskap om bridgeregler inom klubben, vi provar till 
hösten. 
Lars-Göran har gjort en lathund som visar hur vi lägger upp en tävling. Minst 24 
brickor, vid 3 bord blir det 25 brickor.  

15 Nästa möte: 2019-05-14, 18:00 

16 Mötet avslutas: Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Mötesordförande Mötessekreterare Justerands 

Eva-Britt Blomkvist Kurt Eklund Olle Ivert 

 


