
BK Björken, Umeå 
Protokoll styrelsemöte 180516 
 
Närvarande: Närvarande: Henry Franzén, Hans-Göran Larsson,  
Christina Lidström-Nordin, Hans-Olof Gustafsson, Åsa Jonsson samt Jonas Dahlgren. 
Anmäld frånvaro: Åsa-Lena Ståhl, Ann-Charlotte Nilsson, Odd Stokka samt Conny 
Gustafsson 
  
1. Dagordning fastställs 
 
2. Föregående protokoll Godkännes. 
 
3. Rapporter från våra olika ansvarsområden. 
Ekonomi: Prognosen för detta verksamhetsår är att klubben kommer att ha ett 
underskott med ca 20.000:-. 
Köket: Christina uppger att det fungerar bra. 
Husansvarig. Odd Stokka återkommer med rapport vid nästa styrelsemöte. 
Brickläggning: Hans-Göran informerar om att det fungerar bra, Jonas har installerat 
brickläggningsprogrammet i den nya datorn också. 
 

4. Pågående ärenden 
a: Ekonomi, åtgärder för att stärka ekonomin. Styrelsen beslutar att höja spelavgiften 
till 60 :-/speltillfälle, 10-kort till 600:- f.o.m 1/9-18. Årskortet höjs till 2.900:-. 
Styrelsen kommer även att lämna förslag vid årsmötet att höja medlemsavg med 50:-. 
Värdet på de kuponger vi delar ut vid våra veckotävlingar kommer att höjas till 30:- 
f.o.m 1/9.  
   
b: björkens hemsida, förändringar sker kontinuerligt. 
 
c: handikapp anpassning, Odd återkommer med rapport vid nästa möte. 
 
5. Planering aktiviteter: 
a: Vårfest 2 Juni, Inbjudan finns på nätet och är uppsatt i klubblokalen. Vi uppmanar 
alla att hjälpa till att ordna lotteripriser. 
 
b: Bridgeveckan: Jonas lägger ut inbjudan till Bridgeveckan på vår hemsida. Jonas 
kommer även att skicka ut förfrågningar om vilka som kan vara tävlingsledare under 
veckan. Hans-Olof, Åsa och Christina erbjuder sig att hjälpa till med brickläggningen 
under veckan. Vid nästa styrelsemöte görs en slutplanering för Bridgeveckan kring 
vem som ansvarar för vad varje dag. 
 
6. Enkäten. Många har fyllt i enkäten. Styrelsen beslutar att svarstiden kan löpa fram 
till 1/7. Därefter sammanställer Åsa J och Åsa L. Vid styrelsens första sammanträde i 



augusti tar vi del av resultatet samt förbereder rapportering/förslag till åtgärder. 
Redovisning till/ dialog med klubbmedlemmarna sker vid årsmötet.  
 
7. Hur skall vi hantera mail från allmänheten.  
Viktigt att den som svarar på frågor som kommer från allmänheten skall använda 
funktionen Svara alla.  
Frågor som rör bridgekurser ansvarar Odd och Hans-Olof för att besvara.  
Frågor som rör bridgeveckan ansvarar Hans-Olof för att besvara. 
 
Nästa styrelsemöte  
18/6 kl. 18.00  


