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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 20 april 2010 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
   Jonas Dahlgren 
    Ulla Johansson 
   Hans-Göran Larsson 
    Monika Strand 
        
Frånvarande:  Hans Granberg 
  Robert Söderlund 
  Jan-Erik Åkerman   
       
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2    GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med ett par 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 de mest akuta är åtgärdade. 
 
& 5  ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Försäljning av kortlekar  
Medlemmar får köpa kortlekar av klubben till Bridgeförlagets katalogpris, (f.n. 15 
kr/kortlek). 
b) Kontakter med hyresvärden OK 
Fastighetsskötaren har begärt att all kontakt med honom som representant för 
hyresvärden OK ska gå genom en enda person, och det blir med Ove.  
 
§ 6 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Sommarprogrammet 
Under förutsättning att tävlingsledarfrågan kan ordnas beslutade vi att prova med 
dagbridge på tisdagar under sommaren. Ulla och Hans-Göran kollar med bl.a. Bengt 
Andersson, om det går att lösa. I övrigt blir det kvällsbridge på måndagar och 
onsdagar. Ingen regelrätt jourverksamhet ordnas, men de som saknar partner kan 
ringa till Ove, som parar ihop partnerlösa spelare med varandra.  
 
Under bridgeveckan utgår den ordinarie tävlingsverksamheten. 
 
a) Vårfesten den 29 maj 
Styrelsen noterade med tacksamhet att Erik O har lovat att organisera vårfesten, 
som äger rum den 29 maj. Ulla fick i uppdrag att diskutera prissättning och andra 
praktiska saker med Erik samt sätta upp information och anmälningslistor snarast 
möjligt. Styrelsen ansvarar för att priser införskaffas till tävlingen 
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b) Sommarveckan den 5-11 juli 
Vi beslutade att köra samma program som för sommarveckan från i fjol, dvs.  
Måndag den 5 juli: Samlingstävling 
Tisdag den 6 juli: Tototävling 
Onsdag den 7 juli: Lagtävling 
Torsdag den 8 juli: Mixed 
Fredag/lördag den 9-10 juli: Huvudtävling. 
 
Ove fick i uppdrag att be Ola lägga ut information om detta på hemsidan.  
 
& 7 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) SM semifinal LAG 
Klubben ansvarar för SM semifinal för lag, som spelas den 24-25 april. Sex lag 
deltar. Monika planerar för middag på lördag och lunch på söndag för ca 28 
personer. Ove ser till att hon snarast får spelschemat.  
 
§ 8  UTBILDNING OCH REKRYTERING 
Vi diskuterade idéer rörande den fortsatta kurs- och nybörjarverksamheten. Ulla fick i 
uppdrag att tillfråga Hasse om han är villig att hålla i höstens kurs för nybörjare.  
 
& 9 JUNIORVERKSAMHET 
a) Junior-SM för lag  
Fyra juniorer från klubben planerar att delta i Junior-SM för lag som går av stapeln i 
Linköping i början av maj. Styrelsen beslutade att bidra med 1000 kr per spelare och 
att ansöka hos VBF om resebidrag. Ersättningen betalas ut mot kvitto, som redovisas 
vid ett tillfälle.  
 
& 9  BUDGET OCH EKONOMI 
Kassören hade lämnat en skriftlig redovisning av klubbens ekonomiska ställning fram 
till dags datum.  
 
§ 10 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte bestämdes preliminärt till söndagen den 16 maj, kl. 18.30. Alternativt 
datum är tisdagen den 18 maj. 
 
&11 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
. 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
 
 


