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STYRELSEMÖTE ÖRNSKÖLDSVIKS BRIDGEALLIANS 2022-02-15 
 

Närvarande Lars Ahlenius, Elsy Boman, Eva Eriksson, Kerstin Forsman, Ann Ingberg, Åke Lundberg, 
Per Strandberg, Ingrid Sundgren 
 

Fördelning Närvarande + Bengt Westin 
 

Mötets öppnande ÖBAs ordförande Åke Lundberg förklarade styrelsemötet öppnat. 
 

Örnträffen Eftersom den planerade tävlingen ställdes in pga dåligt intresse under värsta pandemin 
beslutade styrelsen att bjuda in till ett nytt tävlingsdatum, den 23 april. 
 
Ingrid gör en inbjudan som kan skickas ut till klubbarna runt omkring. 
 
Åke kontaktar husägaren för att be om lov att utnyttja den intilliggande lokalen för att 
ställa upp ett antal bord. 
 

Ekonomi Det preliminära resultatet för 2021 är + 2 500,- tack vare det bidrag vi fick från 
kommunen. Tack vare att medlemmarna nu till stor del kommit tillbaka till spel på 
klubben ser resultatet hittills i år riktigt bra ut. 

  
Lokalen Styrelsen diskuterade ommöblering och beslutade att vi träffas 17.00 torsdag 24 februari 

för att placera om möbler. 
 

Invigningsfest Styrelsen diskuterade när det skulle passa att ha en ”invigningsfest” för den nya lokalen 
och beslutade att vi skjuter på det till hösten, preliminärt oktober. Det ger oss också tid 
att fundera på någon form av tema. 
 

Nybörjarkurs Nybörjarkursen har bara en träff kvar. Sist spelade de 10 närvarande med var sin 
rutinerad spelare, totalt 12 brickor, och kommande söndag blir det samma arrangemang. 
Några har redan kommit till klubben och spelat, andra har spelkväll inplanerad. Beroende 
på intresse från nybörjarna att komma och spela försöker vi hjälpa till med rutinerad 
partner. Ett annat alternativ är att arrangera ytterligare en spelkväll på en söndag för att 
kunna ge mer tid för diskussioner angående budgivning och spel. 
 

Övriga frågor Ann frågade om klubben kommer att arrangera fortsättningskurs. Vi försöker att ordna 
med en kursledare och sonderar bland medlemmarna om intresse finns för att t ex ordna 
med en kurs till hösten. 
 

Nästa möte Nästa möte blir det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet den 15 mars. 
 

Mötet avslutas 
 

Ordförande Åke Lundberg förklarade mötet avslutat. 
 

 Vid protokollet 

 
Ingrid Sundgren 
 

 


