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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 19 juni 2008 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  (ordf.) 
   Carin Garö 
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson 
   Monika Strand 
   Robert Söderlund  
       
Frånvarande:  Jonas Dahlgren    
   Åsa-Lena Ståhl (suppl.) 
   Göran Kullberg 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3   FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Paragraf 5 diskuterades, och till den återkom vi i paragraf 6 nedan. I övrigt 
godkändes protokollet med några redaktionella ändringar. Ove lägger ut det på nätet.   
 
§ 4   KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Spelprogram för ht 2008 
Det förslag till spelprogram för ht 2008, som Ove m.fl. tagit fram, diskuterades. 
Utformningen av höstligan, som ska gå på torsdagar, kommer att bero av hur många 
lag som anmäler sig. Ove kollar om det går att tillämpa en knock-out-tävling liknande 
den i curling. Ulla sätter upp anmälningslistor till ligan. 
Veteranbridgen på fredagar följer samma modell som tidigare, även om dess 
ekonomi är helt integrerad i klubben. 
Lucia infaller på lördagen den 13 december, och det firar vi med julavslutning.  
Ingen extra dambridge har lagts in på söndagar, eftersom sex måndagar ägnas åt 
tävlingar där damer är självskrivna deltagare, nämligen KM Damer och KM Mix. Om 
intresse finns kan vi även lägga in en söndagstävling för damer.  Upplägget av 
måndagsbridgen i övrigt tycker vi känns intressant, och förhoppningsvis kan det 
locka fler spelare än förr. 
Onsdagsbridgen kommer att anordnas som handikapptävling. Det innebär att det blir 
två resultatlistor, där bronspoäng utdelas. Dock kan samma spelare bara få poäng 
från en lista, varvid den bästa placeringen räknas. Lottpriser delas endast ut för 
handikapptävlingen. 
Utöver de tävlingar som lagts in på spelschemat bestämde vi att tillhandahålla lagda 
brickor som fyrmannalagservice för dem, som vill träna och spela ihop sig på tider de 
själva bestämmer.  Priset för detta blir 25 kr per spelare, men är gratis för dem som 
har årskort. Robert och Ove organiserar detta och sätter ihop en informationstext om 
vad som ska gälla.  
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Ove kontaktar lagkaptenerna för de olika fyrmannalagen för att tillgodose behovet av 
jourspelare. 
 
b) Information angående orange deklaration 
Information om detta finns på hemsidan men bör flyttas upp på denna så att den blir 
synlig. Ulla sätter upp ett anslag i klubblokalen, och tävlingsledarna ska ombedjas att 
vid höstens tävlingsstart informera om vad som gäller. 
 
&4 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) Vasa-utbytet 
Klubbens utbyte med Vasa ska uppmuntras och utvecklas. Dock bör vi i 
fortsättningen försöka samordna detta med tanke på silvertävlingar på hemmaplan 
så att det inte kolliderar med andra tävlingar i distriktet. 
b) Ove informerade om VBF:s förslag till tävlingsprogram och om upplägget av DM-
kval för lag.  

 
&5 UTBILDNING 
Det har kommit in 15-20 anmälningar till höstens nybörjarkurs med preliminär start 
den 16 september. Robert ansvarar som vanligt för kursen men måste skaffa en 
ersättare för Pedher. Dessutom behövs tre assistenter till varje kursträff för att 
garantera att det blir fulla bord. Ulla och Hans-Olof fick i uppgift att organisera detta.  
 
&6 BUDGET OCH EKONOMI 
 Ulla fick i uppdrag att utforma ett förslag till policydokument om detta utifrån de 
principer som redan finns i Jonas dator.  
Cafeteriaverksamheten diskuterades. För klubbens goda rykte är det viktigt att den 
fungerar, och Carin behöver avlastning. Tänkbara personer diskuterades.  
 
Åsa-Lena har lovat att även i år ta hand om sponsorfrågan.  

 
&7 FÖRBEREDELSE AV ÅRSMÖTET 
Årsmötet blir den 22 september. Ove tar kontakt med valberedningens ordförande 
Odd Stocka. Ove och Ulla hjälps åt med verksamhetsberättelsen, som ska diskuteras 
och antas vid nästa styrelsemöte. 
 
&8 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte blir tisdag den 9 september, kl. 18.30.  
 
&9 MÖTETS AVSLUTNING 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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