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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 9 september 2008 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  (ordf.) 
   Carin Garö 
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson 
   Monika Strand 
   Robert Söderlund 
   Göran Kullberg  
       
Frånvarande:  Jonas Dahlgren    
   Åsa-Lena Ståhl  
    
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3   FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 4   ÅRSMÖTESFRÅGOR 
a) Verksamhetsberättelse 
Utkastet till verksamhetsberättelse diskuterades, och vissa ändringar gjordes. Några 
faktauppgifter saknas som Ulla och Ove försöker reda ut.  
b) Resultat- och balansräkning  
Göran redogjorde för resultat- och balansräkningen.  
c) Övrigt 
Göran, Ulla, Ove  och Hans-Olov träffas söndagen den 21 september, kl. 18.00 för 
att kopiera handlingar till årsmötet.  
 
§ 5   KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Jourspelare för ht 2008 
Ove har lagt ut jouren för de olika fyrmannalagen. Spader Kung och Öberg har 
meddelat att det är OK för deras del, medan Dialect har problem med den 
innevarande veckan. Behovet av jourspelare blir dock mindre för måndagar eftersom 
KM-tävlingar anordnas på några av dessa.  
b) Tävlingsledare 
Nästa vecka får vi lösa tillfälligt med diverse byten. 
Må 15 sept: Ulla. Conny och Hans-Olov ordnar brickor. 
Ti 16 sept: Bengt vikarierar för Göran  
Ons 17 sept: Göran hinner hem från Turkiet.  
To 18 sept. Ove eller Jonas håller i fyrmannastarten 
Fre 19 sept: Bengt  
 
Så snart som möjligt ska ett schema för hela hösten göras upp.  
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c) Sommarserien 
I sin frånvaro fick Jonas i uppdrag att räkna ut resultaten från sommarserien 
 
& 6 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) Allsvenskan div. 2 och 3  
Den 27 sept spelar allsvenskan div 2 och 3 på BK Björken med start senast 9.30.  8 
lag deltar. Tävlingsledare måste ordnas. Carin och Monika ansvarar för lunch till 
spelarna, ca 40 personer.  
b) DM-tävlingar 
Ulla sätter upp en ny anmälningslista på klubben till DM-lag kval med information om 
alternativa spelplatser. Anmälan senast den 30 september.   
Den 11 oktober ska klubben arrangera DM för damer,  Ulla sätter upp inbjudan och 
anmälningslista på klubben.  
.  
& 7 BUDGET OCH EKONOMI 
a) Principer för att gottgöra nyckelpersoner inom klubben 
Ullas utkast till policydokument för gottgörelse i form av rabatterade årskort till de 
personer, som gör stora och nödvändiga insatser för att klubben ska fungera, 
diskuterades. Förslaget godkändes med diverse ändringar.  
b) Övrigt  
Göran informerade om att sommarveckan gav ett bra överskott och att Åsa håller på 
att kontakta sponsorer om förlängda avtal.  
 
& 8 UTBILDNING 
Höstens nybörjarkurs startar den 23 september.  Ove beställer böcker samt en CD-
skiva med kursmaterial. Han tar även kontakt med SISU om bidrag. Någon form av 
uppföljning av fjolårets kurs ska ordnas, t.ex. tävlingar med tolv brickor som Robert 
kommenterar och diskuterar. Ulla och Hans-Olov ordnar kursassistentfrågan. 
 
& 9 ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Telefonlistor 
Framtagandet av en telefonlista över klubbens medlemmar diskuterades. Idén är god 
men frågan är vem som har tid och möjlighet att förverkliga den. 
b) Inköp av högtalare och bildskärm  
Högtalarfrågan aktualiserades av Carin, men inget beslutades. Vi återkom också till 
frågan om en bildskärm, där aktuell information kan presenteras under spelkvällar. 
En sådan skulle styras av en dator, och det finns möjlighet att ordna så att några kan 
arbeta hemifrån med uppdatering av informationen.  

 
&10 MÖTETS AVSLUTNING 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 


	Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde 
	den 9 september 2008
	a) Verksamhetsberättelse
	b) Resultat- och balansräkning 
	c) Övrigt
	c) Sommarserien
	a) Allsvenskan div. 2 och 3 
	b) DM-tävlingar
	a) Principer för att gottgöra nyckelpersoner inom klubben
	b) Övrigt 
	a) Telefonlistor
	b) Inköp av högtalare och bildskärm 



