
Dagordning för BK Björkens styrelsemöte 151104  

 

  

Närvarande:Emelie Höber, Åsa-Lena Ståhl, Hans-Olof Gustafsson, Cecilia Flodström, Odd 

Stokka 

 

1. Godkännande av dagordning  

Ordförande förklarade mötet öppnat Dagordningen godkännes  

2. Föregående protokoll 

 Godkännes 

3. Meddelanden 

Förslag har inkommit att nybörjarkursens elever, såväl på klubben som på 

universitetet, bjuds in till gratis spel och egen tävling på julfesten.  Förslaget bifalles 

Förslag att nybörjarkursens elever spelar gratis ordinarie klubbtävlingar t o m 31 juni. 

Bifalles. 

Synpunkt har inkommit att hjärtstartare bör finnas tillgängligt i nära anslutning till 

klubben.  Beslöts att samtliga tävlingsavgifteravgifter från Mellandagsrean oavkortat 

går till inköp av hjärtstartare. 

4. Rapport från respektive ansvarsområde 

Nycklar till bridgelokalen. Det finns totalt 25 nycklar. Styrelsen bedömer att det bör 

täcka behovet, och kommer inte att göra ytterligare beställningar.   

Fönster. En översyn av de fönster som inte går att öppna/de som krånglar kommer 

att göras under senhösten.  

TL och IT:  Behov finns av fler tävlingsledare, trycket på befintliga är stort. Vi behöver 

fler personer som kan ställa upp och sköta tävlingarna så att vi kan få till ett rullande 

schema. 

Tekniken kommer att uppdateras, ett par datorer är under inköp. 

Fiket. Skötseln av fiket fungerar i stort sett bra, men torsdagskvällarna är ofta svåra 

att hinna med. Vi föreslår att vi tidsbegränsar fikets öppethållande till 10 minuter 

under torsdags-rasten. Vi tar också bort äggmackor och varmkorvförsäljningen på 

torsdagskvällarna.    

5. Julfesten 

Preliminärbokat julbord från Mariehems ICA. Spel + mat kommer att kosta 350:- 

Spelet börjar 13.00.  Max 50 par.      

6. Budget och ekonomi 

Översyn av arvodering till styrelsen. De arvoden som finns idag har varit oförändrade 

sedan 80-talet och behöver justeras. Beslut om justering görs vid nästa styrelsemöte.  

7. Övriga frågor  

Lokalfråga. Beslut att anpassa damtoaletten med förhöjning av sits samt armstöd. 

Medlemsbrev bör gå ut med info om den nya styrelsen samt om julfesten. 

Marknadsföring av klubbens olika aktiviteter. Det har varit svårt att få tillräckligt 

många anmälda till vissa tävlingar och vi behöver hitta former att marknadsföra våra 

aktiviteter. 

 

8. Nästa möte  25/11 kl 17.30 

 

9. Mötet avslutades  


