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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 9 december 2007 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  (ordf.) 
  Hans-Olof Gustavsson 
  Ulla Johansson 
  Göran Kullberg 
     
Frånvarande:  Jonas Dahlgren 
  Carin Garö 
  Monika Strand 
  Åsa-Lena Ståhl 
  Robert Söderlund 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med ett tillägg under punkten övriga frågor.  
 
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4   ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Materialinköp 
Styrelsen beslöt att inhandla 2 ex vardera av böckerna i serien Modern Standard 
från förbundet. Ove beställer samtidigt nödvändigt förbrukningsmaterial som 
kortlekar, protokoll etc.  
b) Städning av lokalen 
Beslutades att styrelsen tillsammans med eventuellt andra frivilliga träffs den 12 
jan 2008, kl.10-14, för storstädning av lokalen. 
c) Nycklar till lokalen 
Hans-Olof ser till att Ulla får nycklar till lokalen. 
d) Datafrågor 
Vårt datasystem ska färdigställas, och Ola ska tillfrågas om experthjälp. 
Enhetlighet ska eftersträvas vid exempelvis inloggning och backupsystemet ses 
över 
e) Bridgemate/ruter 
Manualer måste tas fram. Ulla kollar om sådana finns på förbundet eller Ventura.  
f)  Uppdateringar av årskort 
För många är det nu dags att förnya årskorten. Listor över detta ska tas fram, 
både en alfabetisk över personer och en kronologisk där det framgår när kortet 
går ut för var och en 
g) Mall för tävlingsrapportering  
En mall för rapportering av tävlingsresultaten ska göras, så att vi får enhetlighet 
för detta på hemsidan. I samband med detta påpekades att rapporteringen i 
lokaltidningarna inte fungerar. Ove kollar vad som går snett.  
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 § 5. KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Spelprogram 
Diskuterades hur höstens spelprogram fungerat med avseende på deltagarantal. 
Trenden har varit god för alla kvällar/dagar även om det fortfarande är för få 
spelande på måndagar. Ett förslag är att flytta måndagsspelet till tisdagar vilket skulle 
innebära att två tävlingar, en för nybörjare och en för mer rutinerade körs parallellt.. 
Ett annat förslag är att spela KM-par som en silvertävling någon helg. 
Spelprogrammet måste vara klart till julfesten, och Ove tar kontakt med den 
sjukfrånvarande TL Jonas för att fixa det. Ligastart den 10 jan, och anmälningslista 
ska sättas upp snarast. Ove mailar till lagkaptenerna.  
b) TL kvällstävlingar 
Diskuterades vilka som kan ställa upp. Ove hör med tänkbara personer. Göran 
Kullberg börjar att sammanställa lista över ansvariga. 
c) Dambridge söndagar? 
Ulla kollar tillsammans med Åsa-Lena upp intresset för dambridge på söndagar. 
Eventuellt skulle KM-damer kunna gå bara en söndagkväll i stället för tre. 
d) Julavslutning 
Förberedelserna för julavslutningen pågår och allt är under kontroll. Göran ordnar ett 
antal priser.   
 
§ 5. ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET  
Problemet med alltför få deltagare vid silvertävlingar diskuterades. Krisen är allmän i 
distriktet, och något måste göras. Ulla, Åsa-Lena  och Hans-Olof ska bilda en grupp 
med uppdrag att bearbeta spelare att delta i våra och andra klubbars 
inbjudningstävlingar. Kanske ska formerna för kval till lag-DM ändras från en 
höstserie till en lördagstävling. I så fall skulle Ligan kunna köras både vår och höst. 
Datum för silvertävlingarna måste bestämmas rätt snart eftersom anmälan till VBF 
om detta ska göras i början av februari.  
 
§ 7. UTBILDNING 
Spel för nybörjarna ska ordnas på tisdagkvällar.  
 
§ 8. BUDGET 
Göran redogjorde för den ekonomiska ställningen som befanns vara god. Göran och 
Ove ska kolla upp kostnader för materielkostnaderna för städningen som stigit rätt 
kraftigt.   
 
§ 9. NÄSTA MÖTE 
Ove återkommer om tid för nästa möte som bör vara äga rum inom en snar framtid.. 
Ulla fick i uppdrag att se till att de styrelsemedlemmar som inte har tillgång till email 
kallas till mötena.  
 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 


	Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde 
	den 9 december 2007

