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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 22 november 2009 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
   Jonas Dahlgren 
    Hans Granberg 
   Ulla Johansson 
   Hans-Göran Larsson 
    Monika Strand 
    
Frånvarande:  Jan-Erik Åkerman     
    Robert Söderlund 
 
    
 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2    GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor.. 
 
& 3  ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Cafeteriapriser 
Cafeteriapriserna ska justeras. Ulla skriver ut en ny prislista. 
b) Uppdatering av principer för rabatterade årskort. 
Principerna för rabatterade årskort diskuterades åter, och Ove ska inhämta 
synpunkter från några personer.  
c) Priser vid vanliga speldagar/kvällar 
Vi beslutade att vänta med att inhandla nya lotter. Ett förslag är att istället dela ut 
andelar i ett V75-system som priser till de bäst placerade vid tävlingarna.  V75-
systemen skulle i så fall göras till jul- respektive vårfest. Ulla ber Bengt att höra vad 
tisdagsgruppen tycker om idén.  
d) Nyckelfråga 
Listan över ut- och igenlämnade nycklar efterlystes, men den återfanns före mötets 
slut. Hans och Ove ska gå igenom den och uppdatera den.  
e) Elfrågor 
Ove ska be vaktmästaren kolla hur många faser spisen går på samt installera en 
timer i cafeterian.  
f) Julstämning 
Styrelsen gladde sig åt den fina julstämning som klubblokalen utstrålade efter den 
frivilliga insats som julpyntgruppen gjort. Ett tack ska framföras, bl.a. på hemsidan.  
 
§ 4 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Julfesten 
Erik O med medhjälpare förbereder julfesten. Anmälningslista är uppsatt. 
b) Mästarmöte den 7 dec 
Ove tar kontakt med klubbens ’storspelare’ för att höra om de vill medverka vid 
mästarmötet måndagen den 7 december.  
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c) Vårens spelprogram 
Vårens spelprogram ska vara klart senast till julfesten. Ove och Jonas ordnar detta. 
d) Rekrytering till fredagsbridgen 
Fler tisdagsspelare borde vara intresserade att även spela på fredagar. Vi beslutade 
att ge dem ett ’prova-på-erbjudande’ med gratis spel två fredagar efter jul. Monika 
fick i uppdrag att informera tisdagsgruppen.  
 
& 5 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) ’Mellandagsrea’ 
Söndagen den 27 december kl. 18.30 ordnas en barometertävling. Den körs som en 
silvertävling, om bara antalet och sammansättningen av deltagarna uppfyller kraven 
för detta.  
b) Regler för silverpoängstävlingar 
Jonas och Ove fick i uppdrag att göra en skrivelse till VBF, som beskriver problemen 
för norrlandsklubbar att med de nuvarande reglerna anordna silvertävlingar. Efter 
behandling i distriktet ska skrivelsen skickas vidare till förbundet.  
 
& 6 UTBILDNING OCH REKRYTERING 
Nybörjarkursens teoripass är nu avklarade, och tre tisdagar framöver träningsspelar 
gruppen barometertävlingar. Ulla, Hans. Monika och Hans-Göran ska ringa runt till 
förra årets kursdeltagare och säga att också de är välkomna till dessa övningar. Vi 
beslutade att låta nybörjarna spela gratis på onsdagar under våren. 
 
& 7 BUDGET OCH EKONOMI 
Hans redogjorde för det ekonomiska läget, som befanns vara gott. Han efterlyste en 
förteckning över sponsorer där det även framgår datum när sponsoravtalen går ut. 
Hans tar kontakt med Åsa-Lena för att höra om hon kan hjälpa till med detta.  
 
& 8 UTSEENDE AV ANSVARIGA FÖR OLIKA OMRÅDEN 
Ansvaret för olika områden fördelades inom styrelsen enligt följande: 
Ove: Kontakter gentemot SISU 
Jonas D: Data/IT, tävlingsverksamhet 
Robert : Utbildningsverksamhet 
Monika: Cafeterian 
Jan-Erik: Lokalen 
Ulla ber Ola ordna så att styrelsens e-postlista stämmer med den nya styrelsen. Hon 
ska även uppdatera informationen om styrelsen på hemsidan.  
 
§ 9 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte blir söndagen den 10 januari 2010, 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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