
Styrelsemöte Bk Björken 2 November 2021 16.30  

Deltagande: Tomas Bergqvist, Ann-Charlotte Nilsson,  Seppo Larvia, Odd 

Stokka, Hans Åkerman, Christina Lidström-Nordin, Gunilla Boman 

Frånvarande: Jonas Dahlgren 

 

1. Mötets öppnande 

Hans Åkerman väljs som justerare 

 

2. Godkännande av dagordning 

 

3. Ekonomisk rapport: Seppo rapporterar. Styrelsen beslutar att 

införskaffa ett företagskort som Lars Ö förfogar. 

Cafét: Det fungerar bra, positivt med färdiga smörgåsar, mindre 

svinn enklare hantering. 

Lokalen: Städdag 23 November. 

Brickläggning: Brickläggningen fungerar, frågan har väckts om 

det börjar vara dags för ny brickläggningsmaskn samt nya 

bridgemate. Odd undersöker vad som finns på marknaden och 

kostanden för de olika alternativen. 

 

4. Ansvar inom styrelsen: Hans Å avlastar Jonas D med 

organisering av TL för våra tävlingar, ej torsdagar som Jonas 

och Conny ansvarar för. 

Information till medlemmar, allmän info och trivsel ansvarar 

Tomas B, VBF ansvarar Jonas D, Klubbens tävlingar ansvarar 

Hans Å, inbjudningar från andra klubbar Hans Å och Tomas B. 

Christina L pratar med Laila om hon kan fortsätta göra 

inbjudningar. 

Styrelseprotokollens publicerande: AC 

 

5. Kommande aktiviteter:  

KM Mixed, spelas 3 onsdag kvällar. 

DM damer, Tomas B pratar med Ove om att spela denna på vt. 

Allsvenskan div4, 3 lag anmälda. 

Julfest 4/12 Christina ordnar med inbjudan och anpassar priset 

så att festen går ca 3-4 tusen back, Lotteriet ansvarar Odd för.  

Mellandagsrean 28/12, silvertävling. 



2022: to kvällar ligan div indelning. 

6. Övriga frågor. 

Avtackning av Åsa och Henry 

Söndagsspelet flyttas till 13.00 så hoppas vi fler är intresserade. 

Från förslagslådan: Hjärtstartaren fungerar den? Odd kollar 

upp det. 

Svarta brickor saknas var finns de? Odd undersöker. 

Varför har vi inga simultantävlingar? Tyvärr finns inga 

simultantävlingar på fredagar och vårt spel på söndagar startar 

för sent för att vi ska kunna vara med i simultan, vilket blir 

möjligt nu när tävlingen startar 13.00. Tisdag är inget 

alternativ då simultan inte spelas med handikap. 

 

7. Kommande möten  

Tisdag 30/11 16.30 

 

8. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

Tomas Bergqvist   Ann-Charlotte Nilsson 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

Hans Åkerman 

Justerare 


