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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 4 juni 2009 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
    Jonas Dahlgren   
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson 
   Monika Strand 
   Göran Kullberg 
   Gunilla Jonsson (adj.) 
   Erik O Sandström (adj.) 
   Eva Torenius (adj.) 
  
 
Frånvarande:  Robert Söderlund 
   Hans-Göran Larsson   
       
      
 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2    GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
&3  SOMMARVECKAN 
a) Arbetsfördelning 
Ett ’bemanningssschema’ för sommarveckan gjordes upp, där ansvariga för olika 
aktiviteter utsågs. (Jfr bilaga 1). Lotta fick i uppdrag att skaffa frivilliga till serveringen 
på kvällarna. 
b) Städning 
Beslutades att inte beställa någon extra städning från städfirman, utan det klarar vi 
själva.  
c) Brickläggning m.m. 
Brickor till de fyra första tävlingarna måste läggas veckan före (dvs. vecka 26). 
Brickor till huvudtävlingen läggs senare. Lotta fick i uppdrag att fråga några 
ungdomar om de kan hjälpa till med brickbytning under huvudtävlingen.  
 
&4 SOMMARBRIDGEN 
Ett schema för tävlingsledare  under sommarbridgens måndags- och 
onsdagstävlingar gjordes upp. Jfr. bilaga 2. 
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&5 UTBILDNING 
Inbjudan till bridgelärarseminariet den 12-13 september har kommit från förbundet, 
och anmälan ska göras senast den 30 juni. Ulla och Erik fick i uppdrag att värva 
intresserade deltagare.  
Olika tänkbara upplägg av nybörjarkurser diskuterades. Som stöd och feedback för 
mindre rutinerade spelare skulle vi kunna prova Gunillas tips att lägga in 
papperslappar i brickorna med uppgifter om optimala bud och spelföringsfinesser etc.  
Vidare diskuterade vi olika åtgärder att få våra spelare att känna sig välkomna och 
’sedda’.  
 
& 6 ÅRSMÖTET 
Datum för höstens årsmöte bestämdes till måndag den 28 september.  
 
& 7 NÄSTA MÖTE 
Nästa styrelsemöte blir den 25 juni kl. 18.30 
 
& 8 MÖTETS AVSLUTNING 
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagare för visat intresse. 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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