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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 13 augusti 2009 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
    Jonas Dahlgren   
   Hans Granberg 
   Ulla Johansson 
   Hans-Göran Larsson   
          
Frånvarande:  Hans-Olof Gustavsson 
   Monika Strand 
   Robert Söderlund 
       
      
 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade den nytillträdde kassören Hans 
Granberg välkommen..  
 
§ 2    GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor.. 
 
& 3  FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
& 4  ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Projektorhaveri 
Projektorn gick sönder lagom till bridgeveckan. Hans kontaktar en reparatör för att 
höra om det går att laga den och vad det i så fall skulle kosta.  
b) Timer 
Ove fick i uppdrag att köpa en timer med fast inställt värde till värmeplattorna i 
cafeterian. 

c) Årsmötet 
Ulla fick i uppdrag att göra en sammanställning över hur mandattiden ser ut för 
styrelsemedlemmar samt skicka den till valberedningens ordförande Odd Stokka, så 
att valberedningen kan påbörja sitt arbete snarast möjligt.  
 
& 5 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Spelprogram 
Uppläggningen av höstens spelprogram diskuterades. Förra hösten fungerade det 
relativt bra, men en nackdel med att lägga alla KM-mix och KM-damer på måndagar 
var att spelare som inte deltog i KM inte fick möjlighet att spela måndagar. Vi bör 
också lägga någon av de simultantävlingar, som förbundet ordnar, i vårt 
spelprogram. Jonas och Ove fick i uppdrag att med utgångspunkt i den förda 
diskussionen göra ett förslag till program. Ove tar fram schema för jourspelare som 
distribueras till berörda lag. 
b) Tävlingsledare 
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Tillgången till tävlingsledare inventerades. Bengt, Hans-Göran och Ulla ansvarar för 
tisdags- och fredagsbridgen samt gör ett schema för detta. Ove och Jonas gör 
fördelning för kvällsbridgen. 
 
& 6  ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) DM-lag kval 
Klubben har ansökt om att få spela DM-kval lag på torsdagskvällar under hösten. 
Anmälan till detta ska göras senast den 13 september. Distriktet kommer även att 
ordna ett helgkval under förutsättning att minst fyra lag anmäler sig. 
b) Övriga DM-tävlingar 
DM-veteraner och DM-lag går i Skellefteå, medan BK Björken och Ruter-klubben ska 
fördela DM öppna, DM damer, DM mix och DM individuellt mellan sig. Jonas utsågs 
att representera vår klubb i dialogen med Ruterklubben. 
c) Allsvenskan 
Lördagen den 26 september spelas matcher i division 2 och 3 hos oss. 12 lag deltar. 
Jonas D undersöker om Jonas G har möjlighet att ställa upp som tävlingsledare. Ulla 
kollar med Monika om servering under dagen. 
 
& 7 UTBILDNING OCH REKRYTERING 
Annonser om höstens nybörjarkurs har varit införda i VK, och ett dussintal personer 
har anmält intresse till Ove. Kursen startar den 15 september med Hans-Olov som 
huvudansvarig. 
Onsdagen den 9 september har vi ett uppsamlingsheat för mindre vana spelare 
och/eller sådana som nyss gått en nybörjarkurs. Utifrån utfallet av detta tar vi 
ställning till om ytterligare insatser behövs för att fånga upp den gruppen. Ansvaret 
för detta delegerades till Ulla och Hans-Olov. 
Ulla fick i uppdrag att be Monika ordna mat till bridgelärarseminariet den 12-13 
september.  
 
& 8 BUDGET OCH EKONOMI 
Hans redogjorde för det ekonomiska läget. Vi diskuterade hanteringen av lotterna 
och lotterivinsterna samt möjligheten att införa kuponghäften med spelbiljetter. Hans 
tar in offerter från tryckerier.  
Styrelsen ställer sig positiv till en förfrågan från ett par juniorer om resebidrag för att 
delta i Junior-SM.  
 
& 9  NÄSTA MÖTE 
Nästa möte blir söndagen den 6 september kl. 18.30 
 
& 10  MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
. 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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