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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 6 september 2009 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
    Jonas Dahlgren   
   Hans Granberg 
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson 
   Hans-Göran Larsson 
   Hans-Olof Gustavsson   
   Monika Strand       
Frånvarande:  Robert Söderlund 
    
 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2    GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor.. 
 
& 3  FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Projektorn har via Hans kontakt reparerats till låg kostnad. Timern till cafeterian är 
inte inköpt. Valberedningens ordförande har fått en översikt av styrelsens 
sammansättning. Med dessa kommentarer godkändes protokollet och lades till 
handlingarna. 
 
& 4  ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Nyinköpta bridgebord 
De nya bridgeborden har levererats men visat sig vara något för höga. Snickaren har 
lovat att justera höjden.  
b) Bridgematedosorna 
Dosorna behöver rengöras på utsidan och nya nummerlappar klistras dit. Ove ordnar 
lapparna, och Hans-Göran tar hand om rengöringen. Dosor med de lägsta nummer 
ska bytas ut mot de med de högsta som mer sällan används. Jonas ordnar detta. 
 
& 5 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Höstprogrammets genomförande 
Jonas och Ove fick en eloge för höstens spelprogram, som alla tyckte var väl 
komponerat. Vi beklagar dock att KM damer fick starta med så kort varsel.  
Vi beslöt att DM-lag kval, som startar den 24 september, liksom förr också körs som 
Umemästerskap med handikapp. Förhoppningsvis kan vi då få fler lag att anmäla sig. 
Anmälningstiden går ut den 13 september. Max 6 spelare per lag får användas. 
 Så snart som möjligt ska ett schema över ansvariga tävlingsledare göras upp.  
Ulla fick i uppdrag att skriva ut sin provisoriska manual för att hantera 
ruterprogrammet. VI beslöt också att tävlingsledaren INTE ska rapportera tävlingar till 
förbundet utan att detta görs i stället en gång för alla en gång i månaden av Jonas 
eller någon annan. Däremot ska tävlingsledaren förstås rapportera tävlingen  på 
hemsidan så fort den är avslutad.  
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& 6  ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
Allsvenskan div 3 
Lördagen den 26 september spelas matcher i div 3 hos oss med åtta deltagande lag. 
Hans-Olov och Ove fick i uppdrag att meddela lagen vilka tider som gäller. Monika 
försöker få någon som kan ta hand om lunchserveringen, men om det inte går, får 
folk gå ut och äta. Mellan den andra och tredje matchen kan vi servera korv. Jonas D 
tar kontakt med Jonas G för att få ett slutgiltigt besked om tävlingsledarskapet. 
Brickor ska läggas i god tid. Ansvariga hör om  Kent Sandström kan hjälpa till.  
 
& 7 JUNIORVERKSAMHET 
Styrelsen beslöt att bidra till kostnaderna för deltagande i Junior SM för Olle 
Sandström och Adam Stocka. Lycka till grabbar!  
 
& 8 UTBILDNING OCH REKRYTERING 
a) Uppsamlingsheat 
Onsdagen den 9 september har vi ett uppsamlingsheat för mindre vana spelare 
och/eller sådana som nyss gått en nybörjarkurs. Hans-Olov är huvudansvarig. Ulla 
fick i uppdrag att lägga ut information på hemsidan. 
b)  Starten av nybörjarkursen 
Många personer har anmält intresse av nybörjarkursen som startar tisdagen den 15 
september. Rutiner kring deltagarförteckningar diskuterades. Jonas fick i uppdrag att 
leta fram de brickfiler som hör till kursbokens spelövningar. VI beslöt att vid första 
kurstillfället dela ut den information om klubben som Ove tillhandahåller.  
c) Bridgelärarseminariet 
Program till bridgelärarseminariet den 12-13 september har kommit. Ove malilar det 
till Monika, som  ansvarar för att mat ordnas enligt schemat.  
 
& 9 BUDGET OCH EKONOMI 
Hans redogjorde för det ekonomiska läget.  
 
&10  INFÖR ÅRSMÖTET 
Kommande vecka anslår Ove kallelse till årsmötet den 28 september i klubblokalen 
och på hemsidan. Ulla och Ove ansvarar för att styrelsens verksamhetsberättelse 
upprättas.  
 
& 11  NÄSTA MÖTE 
Ett kort och konstituerande möte för den nya styrelsen hålls efter årsmötet då även 
representant för klubben till distriktets årsmöte i Skellefteå måste utses.  
 
&12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
. 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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