
BK Björken, Umeå 

Dagordning styrelsemöte 17 11 06 

Närvarande: Henry Franzén, Christina Lidström-Nordin, Åsa-Lena Ståhl, Hans-
Olov Gustafsson, Hans-Göran Larsson, Odd Stokka, Ann-Charlotte Nilsson Åsa 
Jonsson 
Anmäld frånvaro: Jonas Dahlgren 

1. Dagordning fastställs 

2. Föregående protokoll, Godkännes. 

3. Rapporter från våra olika ansvarsområden 
TL: tävlingsledare ser ut att vara fixat för novembers tävlingar. 
Styrelsen beslutar att en ny dator till brickläggningen ska inköpas. Dator 
ansvarig får i uppdrag att se till att samma program finns i TL och 
brickläggningsdator så de kan vara backup för varandra. 
 
Ekonomi: Just nu ser det ut som om vi kommer att göra ett minus resultat. 
Hanteringen av klippkort för spel ska ändras så kort endast kan köpas av 
ett fåtal personer och inte ligga lösa i skrinet. Medlemmarna skall 
informeras om att det går bra att köpa kort via Plusgiro. 

4. Pågående ärenden 
a: arbetsbeskrivningar för ansvarsområden 
Samtliga områden har sammanställt en första version tillsammans med 
Henry. Arbetet är inte helt klart. Marknadsföringsansvarigs beskrivning 
behövs internt och externt, även styrelseuppdragen Ordförande och 
Sekreterare behöver beskrivas.  
När arbetsbeskrivningarna är klara läggs de upp på webben. 
 
b: björkens hemsida 
Arbetet fokuseras på att byta plattform till SBF, tidsramen är lugn, sakta 
och säkert så att allt flyter smidigt. 
 
c: byte kapprum-brickrum – I stort sett klart, lite efterarbete kvar. 
Styrelsen tackar Odd och alla andra som har varit med och arbetat och 
gjort denna fina ändring. 
 



 
d: juniorverksamhet/ Ungdomsverksamhet -  
Planerar för en uppstart 19/11AnnC ordnar inbjudan och involverar unga 
vuxna. En satsning planeras för V10 gentemot skolorna. 
 
e: handikapp anpassning – Odd arbetar vidare. 
 
f: TL utbildning steg 2 – Henry tar kontakt och håller koll på frågan som 
är prioriterad för klubben. 
 

5. Planering aktiviteter 
a: Dam-DM, Lunch 
b: iordningställande inför jul, onsd 29/11 
c: julfest, anmälan uppe.  
d: planering VT 2017 går delvis ihop med punkt 6. 
Ruterslaget, långfredagsbridge, aprilsilver, vårfest, travfest 

6. Vårens spelschema 
Speldatum från VBF tas in och Hans-Olov och Hans-Göran gör ett 
förslag. 

7. Övriga frågor 
VBF saknar valberedning.  

8.  Nästa möte 
Onsdag 6 December 17.30 

 
 
 
 
 
 
 

9. Sekreterare   Ordförande 
Ann-Charlotte Nilsson  Henry Franzén 

 


