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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 9 februari 2010 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
    Ulla Johansson 
   Hans-Göran Larsson 
    Monika Strand 
   Jan-Erik Åkerman 
 
Frånvarande: Jonas Dahlgren 
  Hans Granberg 
  Robert Söderlund     
    
    
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2    GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor.. 
 
& 3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingnarna 
 
& 4 UPPFÖLJNING AV ’ATT-GÖRA-LISTAN’ 
Punkterna på Att-göra-listan gicks igenom, och vissa kunde strykas medan andra 
kvarstod. Av dessa är följande relativt brådskande: 
a) Reservdelar till brickläggningsmaskinen 
Hans-Göran kollar med Jonas och eventuellt sedan med Ventura.  
b) Ny uppdaterad lista över årskortsinnehavare 

     Hans skriver ut en sådan.  
c) Nycklar till bridgematedosor 
Ove kollar med Jonas om han beställt fler nycklar till dosorna. Hans-Göran förser 
dem med en sladd och nåt klumpigt så att de inte försvinner så lätt.  
 
& 5  ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Trapphuset 
Trapphuset ingår inte i vårt hyresavtal, så vi måste plocka bort backar o dyl. som mer 
eller mindre blockerar den övre trappan. Monika kollar med Erik var backarna ska 
återlämnas. I övrigt är det ett kollektivt ansvar att hålla bättre ordning.  
b) Informationsrutiner 
Eftersom alla medlemmar inte har tillgång till Internet måste meddelanden också anslås på 

klubben. Ett förslag är att sätta upp en särskild tavla för *Senaste nytt’. Vidare bör principer 

för exempelvis bidrag anslås tillsammans med motsvarande beslutsparagraf i protokollet.  

c) Budlådesvinn 
På något mystiskt vis försvinner budkort ur budlådor. Kanske används de som 

’övertäckningskort’ när fyrmannalagen räknar ut resultaten. Spelarna ska uppmanas att tänka 

på att lägga tillbaka korten.  
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§ 6 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Värdekupongerna  
Vi gjorde en utvärdering av hur de nyinförda värdekupongerna fungerar som priser. 
En revidering gjordes av ’prislistan*. Jfr bilaga.  
b) Tisdagsjour 
En jourlista har upprättats för spelet på tisdagar dagtid, där frivilliga rycker in vid behov.  

Detta måste meddelas senast på måndag kväll senast kl. 19.00..  

 
& 7 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) Björklövet mixed 
Lördag den 27 feb spelas det årliga Björklövet mixed. Ove skickar ut inbjudan 
snarast, och Ulla sätter upp anmälningslistor på klubben. Jonas ska ordna 
tävlingsledare. Monika kollar om någon kan ta hand om lunchen.  
b) DM veteraner 
Lördag den 20 februari spelas DM för veteraner i Skellefteå. Inbjudan har gått ut, och 
Ulla sätter upp anmälningslista på klubben.  
c) DM lag 
Finalen för DM lag kan komma att spelas i Umeå helgen den 20 mars.  
d) Björkentävlingar under säsongen 2010-2011 
Klubben ska lämna in ansökan hos VBF senast den 28 februari rörande vilka tävlingar vi vill 

anordna under nästa säsong . Jonas fick i uppdrag att göra detta.  

 
& 8 JUNIORVERKSAMHET 
a) Juniorläger  
Sex personer har anmält intresse att åka till juniorlägret i Karlstad i slutet av mars. Styrelsen 

beslutade att klubben ska bekosta de utgifter som inte täcks av förbundet och distriktet. Ett 

tack till Kajsa Larsson som gjorde oss uppmärksamma på arrangemanget.  

b) Avgifter för juniorer 
Juniorer upp t.o.m. 20 år spelar gratis på våra veckotävliingar. Juniorer mellan 21-25 
år betalar 30 kr. Fr.o.m. den 1/7 2010 är medlemsavgiften för juniorer 10 kr/ år.  
 
& 9  BUDGET OCH EKONOMI 
Kassören hade lämnat en bra och lättläst redogörelse för klubbens ekonomi.  
 
§ 10 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte blir söndagen den 9 mars, kl 18.30. 
 
&11 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
. 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
 
 


