
Skellefteå Bridgeklubb
Styrelsemöte: 2021-11-21 Distr: anslagstavla, hemsida och ordf.
Deltagare: Eva-Britt Blomkvist, Lars-Göran Blomkvist, Gerry Lindh, Olle Ivert, Kurt Eklund, Berith Markstedt

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 Berith Markstedt

5 Genomgång av föregående protokoll: Inga utestående punkter, lades till handlingarna.

6 Kassören har ordet: Gerry gick igenom ekonomin, sista månaderna går runt.

7 Div 3, avgift, reseersättning: Ingen reseersättning från klubben till div3/div4. Klubben står
för anmälningsavgift, bordavgift betalas av lagen.

8 Swish: Vi uppmanar till klippkort för att slippa kontanter. Målsättning är att slippa kontanter.

9 Bonusbrickan: Gerry fixar priserna till topp 3.

10 Utvecklingsbidrag: Endast bidrag till ordförande ty dess jobb har inte minskat. Inga övriga
bidrag betalas ut på grund av pandemin.

11 Skinkor till skinkbarometer 15/12 och 17/12: Roger fixar fyra skinkor. Gerry fixar priser
till mellandags bridge.

12 Kursverksamhet fortsättning: Anki och Nille har hållit i kursen. Fortsättningskurs
fortsätter 18 januari på tisdagskvällar. Nybörjar kurs är planerad till våren på
söndagskvällar. Vi startar söndag 16 januari, 18:00-21:00.

13 Återrekrytering: Vi borde kontakta tidigare spelare. Tänk efter om ni har någon ni kan
kontakta.

14 Northvolt, affisch? Berith kollar om kontakt till Northvolt. Lars-Göran snickrar på en
affisch.

15 Brickläggning: Roger ansluter till brick läggnings gänget.

16 Turordning att starta tävling: Vi måste bli fler som kan sköta tävling. Vi börjar göra en
lathund för att köra en tävling.

17 Framtid våren: Simultan (onsdagar), Bonus Brickan, Veteran 5feb, div4 sista speldag 23
jan.

18 Övriga frågor: Jul pynta, Eva-Britt kollar med Gunnel och Anita.

19 Nästa möte: 2021-01-09, kl: 18:00

20 Mötet avslutas: Ordförande förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande Mötessekreterare Justeraras

Eva-Britt Blomkvist Kurt Eklund Berith Markstedt


