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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 9 mars 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 av de mest akuta kvarstår följande: 
a) Årskortshanteringen 

     Ove lägger in uppgifter om årskort i en excelfil och skriver kvitton till dem som betalat.  
b) Nycklar till bridgematedosor 
Jonas ska beställa ytterligare två nycklar  tillsammans med fem nya knappsatser till 
brdigematedosorna.  
I övrigt hänvisas till den uppdaterade Att-göra-listan i bilaga. 
 
& 5  ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Örebroresa 
Förbundet kan sponsra en kollektiv bussresa till Bridgefestivalen i Örebro med 
2500 kr. Vi bedömde dock att det är för sent att nu försöka samordna 
resandet, eftersom deltagare redan bokat hotell för olika datum. 

b) Taxiresor 
Styrelsen beslöt att bekosta taxiresor vid otjänlig väderlek för dem som sköteri 
cafeterian. 

c) Städning av lokalen 
Styrelsen beslöt att stå för förtäring i samband med påskpyntgruppens 
städning av klubblokalen. 

d) Förvaring av böcker o dyl 
Vi beslöt att spelkort, böcker m.m. ska flyttas från sin nuvarande plats till ett 
nytt låsbart skåp. 

e) Växelkassa 
En gemensam växelkassa ska finnas för cafeterian och spelavgifter. Alla 
tävlingsledare ska informeras om detta. 
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f) Virusprogram till datorn 
Virusprogram till datorn måste inskaffas. Ove fick i uppdrag att be Ola ordna 
detta. 

 
§ 6 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 

a) Information om veckoprogrammet på hemsidan 
Ove föreslog att information om den kommande veckans program kontinuerligt 
läggs ut på hemsidan och anslås i klubblokalen. Ulla fick i uppdrag att tillfråga 
några personer om de är villiga att ta på sig den uppgiften. 

b) Nybörjarträffen 
Den årliga nybörjarträffen ordnas för BK Björkens del onsdagen den 14 april. 
Ove anmäler oss till förbundet, och Ulla annonserar på hemsidan och i 
klubblokalen. 

c)  Värdekupongerna 
Eventuellt bör justeringar göras av den gällande prislistan. Ove sonderar 
terrängen.  

d)  Sommarprogrammet 
Sommarprogrammet från i fjol med spel måndagar och onsdagar kommer att 
gälla även för kommande sommar. Ove skickar in uppgifter om detta till 
Förbundet. 

e) Brickläggning 
Hans-Göran och Erik O gör en stor insats med att lägga brickor för alla 
veckotävlingar. För helgtävlingar måste vi få andra att rycka in. Jan-Erik 
Åkerman är villig att ställa upp, men fler frivilliga behövs. Ove tillfrågar några 
tänkbara personer.  

 
& 7 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) DM-lag final 
Klubben ansvarar för DM-lag finalen, som spelas den 20-21 mars med sex 
deltagande lag. Monika planerar för lunch lördag och övrig förtäring.  
b) DM för veteraner 
Klubben ordnar även DM för veteraner den 27 mars, om minst 8 par anmäler sig. Alla 
fick i uppgift att göra reklam för tävlingen.  
c)  DM par  
Klubben ordnar DM för par den 17 april. Jonas fick i uppdrag att ordna inbjudan samt 
tävlingsledare till detta.  
.  
& 8 JUNIORVERKSAMHET 
a) Juniorläger  
Styrelsen beslutade att utbetala ersättning enligt kvitton till Simon Olofsson för utlägg 
för resor till Karlstad.  
 
& 9  BUDGET OCH EKONOMI 
Kassören hade lämnat en skriftlig redovisning av klubbens ekonomiska ställning fram 
till dags datum.  
 
§ 10 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte blir tisdagen den 20 april, kl. 18.30. 
 
&11 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
. 
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Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
 
 


