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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 18 oktober 2009 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
    Hans Granberg 
   Ulla Johansson 
   Hans-Göran Larsson 
   Jan-Erik Åkerman 
Frånvarande:  Jonas Dahlgren 
    Monika Strand 
    Robert Söderlund 
 
    
 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 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) Utförsäljning av gamla bridgebord 
EN medlem har uttryckt intresse av att köpa några av klubbens gamla bridgebord, 
vilket bör gå att ordna. Vi ska så fort som möjligt kolla skicket på borden och 
bestämma ett lämpligt pris. 
b) Uppdatering av principer för rabatterade årskort. 
De tidigare principerna för rabatterade årskort diskuterades och vissa tillägg gjordes. 
(Jfr bilaga.) Vi beslutade även att årskort ska skrivas ut med uppgifter om giltighetstid 
m.m. 
c) Reseersättningar till de allsvenska lagen 
Förbundet betalar inte längre reseersättning till allsvenska lag för de 40 första milen. 
Vi beslutade att klubben skall stå för den kostnaden ( ersättning utbetalas enligt 
tidigarebeslut). 
d) Startbidrag till DM-tävlingar 
Enligt tidigare beslut betalar klubben startavgift till DM för de tre bäst placerade paren 
på motsvarande KM. Den principen ska vi se över, men det gamla beslutet gäller för 
spelåret 09/10. 
e) Nycklar till bridgematedosorna 
Nycklarna till dosorna har en tendens att försvinna eftersom de är så små. Hans ska 
förse dem med en sladd och något skrymmande som gör att ingen av misstag 
stoppar dem i fickorna.  
 
§ 5 STYRELSENS KONSTITUERANDE 
Följande personer valdes till vissa poster inom styrelsen. 
Kassör: Hans Granberg 
Vice ordförande: Jonas Dahlgren 
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Sekreterare: Ulla Johansson 
 
Hans-Göran, Hans och Jan-Erik tar ansvar för att köpa in dricka till cafeterian. 
Arbetsfördelningen i övrigt inom styrelsen ska diskuteras vid ett särskilt möte så snart 
som möjligt. Ove ska skicka ut klubbens stadgar till styrelsen. 
  
& 6 FIRMATECKNARE 
Ordföranden Ove Mattson och kassör Hans Granberg utsågs var för sig till 
firmatecknare för BK Björken. 
 
§7 KLUBBTÄVLINGAR OCH ÖVRIG KLUBBVERKSAMHET 
Höstprogrammet rullar på. I kvalspelet för DM-lag skjuts matcher ibland upp, och Ove 
ska uppmana lagkaptenerna att i sådana fall meddela Hans-Göran så att inte onödigt 
arbete läggs ner på brickläggningen.  
 
& 8  ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
DM mixed spelas den 21 november i klubbens och VBF:s regi. Jonas Dahlgren fick i 
uppdrag att ordna tävlingsledare. Bengt Andersson ordnar plaketter. 
 
& 9 UTBILDNING OCH REKRYTERING 
Höstens nybörjarkurs under ledning av Hans-Olof Gustavsson är i full gång med 
många deltagare. Styrelsen noterar tacksamt att många kursassistenter finns på 
plats för att hjälpa till vid spelborden. Ove och Jonas D fick i uppdrag att ombesörja 
att kursdeltagarna registreras som I-medlemmar.  
 
& 10 BUDGET OCH EKONOMI 
Hans redogjorde för det ekonomiska läget, som befanns vara under kontroll. Han har 
inget behov av ett betalkort, som därför ska avvecklas.  
 
& 11  NÄSTA MÖTE 
Nästa möte med den nya styrelsen hålls söndag den 25 okt, kl 18.30, då vi mer i 
detalj går igenom ansvars- och arbetsfördelningen inom styrelsen.  
 
&12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
. 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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