BK BJÖRKEN

Protokoll 3/2010-01-14

Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde
den 10 januari 2010

Närvarande:

Ove Mattsson (ordf.)
Jonas Dahlgren
Hans Granberg
Ulla Johansson
Hans-Göran Larsson
Monika Strand
Robert Söderlund
Jan-Erik Åkerman

§ 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. Jfr även den nya uppdaterade listan i bilaga till protokollet.
& 5 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Juniorverksamhet
Under våren ordnas ett träningsläger för juniorer i Karlstad, och tre juniorer har
anmält intresse av att delta. Kostnaden är enligt förbundet 3000 kr, men i detta ingår
förmodligen resekostnader. Janne ska undersöka vad det kostar att åka tåg.
b) Årskort
Hans fick i uppdrag att göra om listan över årskort. Ulla ska lägga ut information på
hemsidan om att årskorten ska betalas via postgiro och att avsändare måste anges
vid inbetalningen.
c) Kyldisk
Klubben har erbjudits köpa en kyldisk för billigt pris, men frågan är om den ryms. Ove
skickar foto av den, och synpunkter lämnas genast av alla.
d) Tävlingskommitté
Jonas D fick i uppdrag att bilda en tävlingskommitté, som kan fungera som stöd för
och avlastning av honom. På styrelsens uppdrag ska TK ansvara för genomförande
och utveckling av tävlingsverksamheten.
e) Brickläggningsmaskinen
Brickläggningsmaskinen håller på att kärva. Hans-Göran och Jonas fick i uppdrag att
kolla vad som kan göras och om reservdelar finns att få.
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§ 6 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET
a) Vårens ligaspel
10 lag har hittills anmält sig men fler är på gång. Målsättningen är 16 lag. Inga
restriktioner gäller för hur många spelare man använder inom ett lag.
c) Vårens spelprogram
Barometertävling ska spelas tisdagarna den 30 mars och den 25 maj. Ove och Jonas
inför ändringarna i spelprogrammet.
b) Rekrytering till fredagsbridgen
Monika ska informera tisdagsgruppen om möjligheterna till två gratis prova-på-spel
på fredagar.
c) Tävlingsledare för vårens kvällstävlingar
Justeringar måste göras.
f) Priser vid vanliga veckotävlingar
Erik O har framfört ett förslag om att använda värdekuponger som priser vid vanliga
dag- och kvällstävlingar. Kupongerna ska kunna användas i cafeterian och som
delbetalning av spelaravgifter. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och
diskuterade hur detta ska utformas mer i detalj. Vi bestämde bl.a. att kupongerna ska
ha ett värde på högst 25 kr och att de ska förses med datum och tävlingsledarens
underskrift för att vara giltiga. Ove ska sammanfatta beslutet och maila det till
styrelsen. Han skickar även en mall för kupongerna.
& 7 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET
a) Allsvenskan division 4
Lördag den 16 januari spelas ligamatcher i division 4 på klubben. Ove rätar ut
frågetecknet kring antalet deltagande lag och lägger ut information senast i morgon
måndag om spelschema m.m.
b) Amazonbarometern
Lördag den 23 januari spelas Amazonbarometern. Avgiften fastställdes till 200
kr/spelare. Klubbens juniorer betalar 100 kr/spelare. Ove skickar ut inbjudan snarast.
Ulla sätter upp information och anmälningslista på klubben.
& 8 UTBILDNING OCH REKRYTERING
Hans-Olof Gustafsson håller i uppföljningen av höstens nybörjarkurs. Tävlingar ska
anordnas för nybörjare i en egen grupp med start onsdag den 13 jan. För dem som
kan och vill börjar han med ett kort teoripass kl 18.00. Jonas ser till att bridgematen
klarar av två parallella tävlingar. Vidare kommer Hans-Olof att försöka rekrytera ett
lag från nybörjargruppen till ligan.
& 9 BUDGET OCH EKONOMI
a) Ruterkontot
Ove informerade om hur Ruterkontot fungerar. Kontot liknar ett vanligt bankkonto
med FSB som bank. En del inkomster från förbundet sätts in där, bl.a.
medlemsavgifter och förbundets ersättningar till klubben för resekostnader för våra
lag i allsvenskan. Klubbens avgifter till förbundet dras från Ruterkontot, exempelvis
kostnader för mästarpoäng. Hans fick i uppdrag att en gång i månaden göra en
utskrift av ställningen på ruterkontot.
b) Sponsoravtal
Hans har haft vissa svårigheter att avgöra vilka företag etc. som betalat in
sponsoravgifter. Han fick i uppdrag att tillsammans med Åsa-Lena reda ut frågan.
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g) Signerade anmälnings- och avgiftslistor
Hans påminde om revisorskravet att anmälningslistorna, där även spelinkomsterna
för tävlingarna framgår, ska undertecknas av tävlingsledaren. Alla tävlingsledare
måste informeras om detta.
§ 9 NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir tisdagen den 9 februari, kl. 18.30.
&10 MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
.

Ulla Johansson
sekr.

Ove Mattsson
ordf.
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