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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 13 april 2008 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  (ordf.) 
  Jonas Dahlgren  
  Hans-Olof Gustavsson 
  Ulla Johansson 
  Göran Kullberg 
  Monika Strand 
  Robert söderlund 
       
Frånvarande:  Carin Garö (SOM VI GRATULERAR PÅ FÖDELSEDAGEN) 
  Åsa-Lena Ståhl 
   
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med tillägg under punkten 6a. Frågan om 
ansvarsfördelning inom styrelsen lades sist på dagordningen för att diskuteras i mån 
av tid.  
 
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
& 4. ÖVRIGA FRÅGOR 
VI diskuterade inköp av platt-TV-skärmar, som kan användas både för att visa  
ställningen vid barometertävlingar och som elektronisk anslagstavla för aktuell 
information. Beslöts att ge Olov Angeria i uppdrag att komma med ett förslag samt att 
bevaka prisutvecklingen för ett eventuellt inköp. (Köp skall godkännas av styrelsen 
först)  
 
§ 5. KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 

a) Spelprogram för sommaren 2008 fastställdes. Under juni och augusti ordnas 
spel på kvällstid klockan 18:30 måndagar, onsdagar och torsdagar, men under 
juli endast måndagar och onsdagar. En individuell serietävling löper över 
måndagar och torsdagar, där de som vill delta ska spela med fem olika 
partner. Ove skickar sommarprogrammet till tidningen Svensk Bridge. 

b) Vårfesten blir som planerat lördagen den 30 maj. Hans-Olof blir arbetsledare 
och ska engagera ett lämpligt antal lämpliga personer i förberedelsearbetet. 
Göran, som är bortrest, lämnar över sin inköpslista. KM-plaketter finns för 
utdelning, och Göran gör i ordning kuvert med priser för ligan.  

c) Systembegränsningar på onsdagar när spelare möter par med orange 
deklarationslapp diskuterades. Olof har gjort ett förslag som med vissa 
justeringar antogs. Ove ombesörjer ändringarna.  
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d) Sommarbridgeveckan går av stapeln 2008-06-30—2008-07-05. Ove skickar ut 
inbjudan med det snaraste.   Karaokesång ska anordnas efter mix-tavlingen.    
Ansvariga för olika aktiviteter under tävlingsdagarna ska utses och schema 
göras upp.  

 
&6. Övrig tävlingsverksamhet 
a)  Åtgärder för att rent allmänt främja intresset för måndags- och 

onsdagsbridgen diskuterades.  
 Mer specifikt diskuterade vi mästarmötet måndagen den 28 april, då 
mindre rutinerade ska få möjlighet att spela med klubbens högst rankade 
spelare. Hans-Olof, Ulla, Robert och Monika ska vid torsdagens ligaspel 
kolla upp vilka ”mästare” som kan ställa upp. Reklam för detta måste också 
göras så att folk tar chansen. 

b) Klubben anordnar DM-individuellt den 17 maj. Inbjudan skickas ut på söndag. 
c) DM-par går av stapeln på lördag. Monika kollar matfrågan. Göran blir 

tävlingsadministratör. TL utses bland spelarna innan tävlingsstart. Förbundet 
anordnar tävlingsledarutbildning den 17 maj. Olov (TK VBF) åker, och 
dessutom sänder Björken ytterligare två deltagare.  

 
&7. Nybörjarverksamhet 
a) Robert och Pedher ordnar Nybörjarträffen på tisdag den 15/4. Priser ska fixas. 
b) Klubben skickar ett lag till Junior-SM (Olle Sandström/Adam Stocka respektive 

Tina Andersson/Emilie Höber). Förbundet och klubben bidrar till kostnader för 
resa och logi mot redovisande av kvitton. 

 
&8. Budget och ekonomi 
Göran redogjorde för det ekonomiska läget som är under kontroll. Avtalet med 
sponsorerna som betalar för bordsreklamen går snart ut och nya bör skrivas. Bl.a. 
Åsa-Lena ska kontaktas för att jobba med den frågan. 
 
&9. Ansvarsfördelning inom styrelsen 
Jonas fick i uppdrag att skicka ut elektroniska kopior av de dokument som finns 
angående styrelsens ansvarsfördelning. Av denna stora fråga hann vi behandla 
följande två punkter. 
a) Informationen. Vi måste bli bättre på att informera om vad vi gör och vad som 

händer inom klubben. Alla har inte tillgång till nätet och därför måste 
information göras mer/bättre tillgänglig på lokalen. En person bör vara 
huvudansvarig så att informationen inte faller bort mellan olika stolar. Ulla kan 
ta det ansvaret så fort hon fått tillgång till och lärt sig sköta hemsidan. Frågan 
behöver diskuteras vidare. 

b) Datatekniken. Klubben har en hög IT-nivå och fördelarna med detta är 
obestridliga. Nackdelen är att systemen är sårbara och att ständiga 
uppdateringar måste göras vilket leder till instabilitet både tekniskt och bland 
handhavarna av tekniken. Några personer ska få behörighet att logga in som 
administratör från sin hemdator. Vidare ska Jonas hålla i en utbildningsdag 
den 4 maj för dem som brukar vara tävlingsansvariga samt ytterligare några 
nyrekryterade. 

 
&10. Nästa möte 
Datum: 11 maj 2008, kl 18.30.  
 
&11. Mötets avslutning 
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Ordförande förklarade mötet avslutat.  
 

 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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