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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 24 augusti 2004 samt den 6 september 2004 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  
  Kerstin Haak Fryklund  
  Sven-Åke Arvendahl  
  Jonas Dahlgren 
  Ulla-Britta Syrén 
  Robert Ullsten 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR  
 
a) Utbildning 
Pedher Johansson från Utbildningskommittén deltog under punkten. En nybörjarkurs 
skall starta i september. Man skall även försöka ordna en ”Uppstart” för att fånga upp 
spelare som har gått kurs tidigare men inte kommit igång att spela. 
 
Mötet beslutade att kursavgiften skall vara 40 kr/tillfälle exkl kurslitteratur. 
 
Beslutades att UK skall uppdatera Utbildningsplanen för 2004-2005 och informera 
styrelsen om höstens kursverksamhet. 
 
Mötet beslutade att flytta tisdagsmixed till söndag för att inte störa kursverksamheten. 
 
b) Förberedelser inför årsmötet 
Beslutade att vi i fortsättningen skall redovisa de SM-tävlingar som genomförts under 
kalenderåret i stället för verksamhetsåret. Detta innebär att vi i år tar med både 
verksamhetsårets SM-tävlingar och de SM-tävlingar som genomförts i sommar. 
Kerstin H F kompletterar verksamhetsberättelsen med årets SM-resultat. 
 
Ove M och Ulla-Britta S fick i uppdrag att ta fram ett budgetförslag till årsmötet.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet att vi tar bort övernattningsbidragen för Allsvenskan  
div 1-3 samt startbidraget till SM-finaler för att balansera upp budgeten till ett 
nollresultat.  
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Styrelsen föreslår också årsmötet att vi höjer bordavgiften med 10 kr, från 20 kr till  
30 kr för att få ett plussaldo på budgeten. Det innebär att startavgiften höjs till 50 kr 
för spel på måndagar, onsdagar och torsdagar. 
 
Styrelsen förslår årsmötet oförändrad årsavgift för verksamhetsåret 05-/06 (seniorer 
70 kr och juniorer 35 kr). 
 
Styrelsen kommer även att informera på årsmötet att medlemmarna ska kunna lösa 
ett s.k. årskort. Ett årskort skulle kosta ca 3000 kr (räknat på 50 kr i startavgift) och 
då får man spela obegränsat antal gånger på klubbens ordinarie tävlingar och att 
kommande styrelse får i uppdrag att utarbeta reglerna och kostnaden kring ett sådant 
kort. 
 
På årsmötet kommer styrelsen att ta upp att vi skall sälja Sverigelotter. Lotten kostar 
25 kr varav 10 kr kommer att gå direkt till klubben. Styrelsen efterlyser medlemmar 
som kan hjälpa till att sälja, exempelvis 5-10 lotter per person. Det skulle ge klubben 
en bra inkomstkälla. 
 
c) Inkomna motioner 
En motion har inkommit inför årsmötet, se bifogad kopia. Styrelsen förslag inför 
årsmötet och som svar på motionen är att övernattningsbidrag för spel i Allsvenskan  
div 1 - div 3 och startbidraget till SM tas bort. 
 
d) Lokalfrågan 
Ove M och Robert U fick i uppdrag att ta fram ett förslag som vi kan presentera på 
årsmötet. De träffar OK den 2/9 för att förhandla om ändring av uppsägningsdatum 
och ändringar av lokalen. OK skall räkna på ett förslag på ombyggnad för att ge 
ventilation som ger övertryck och tillgång till större yta på entréplanen. 
 
e) Behandling av förslag från Rolf Glyssner och Dan Wälivaara 
Beslutades att bordlägga ärendet tills vidare. 
 
f) Utvärdering av bridgeveckan 
Bridgeveckan gav en intäkt till klubben på 3 266 kr. 
 
g) Arrangemang inför Allsvenskan div 2 och 3 den 28 augusti 
Rolf Glyssner sköter tävlingen. 
 
h) Priser inför hösten 
Beslutades att 2 st Bingolotter skall delas ut till vinnarna på mixedtävlingarna. Övriga 
priser lika tidigare. Ove M informerar TK. Ulla-Britta uppdaterar tävlingsledarpärmen. 
 
i) Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan uppdaterades. 
 
§ 9 BUDGET/EKONOMI 
a)  Betalningssätt avs. städfakturor 
För att underlätta hanteringen av städfakturorna beslutade mötet att Ulla-Britta S får 
betala städfakturorna via sitt personkonto. 
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Beslutade att bryta mötet och paragraferna  5, 6, 7 och 8 behandlas när vi 
fortsätter mötet den 6 september. 
 
§ 5 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
- Höstprogrammet är klart. 
- Beslutades att Olov Eriksson som är ny i TK skall få nyckel till lokalen. 
- Beslutades att bronskuponger skall delas ut på tisdagarnas trivselbridge. Jonas D 
ordnar detta med Lennarth Eriksson. 
 
§ 6 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
Marathontävlingen blev inställd p g a för få anmälda par. 
 
§ 7 JUNIORVERKSAMHET 
Inga ärenden. 
 
§ 8 UTBILDNING   
Ove M fick i uppdrag att tala med Dan Wälivaara om kommunikationen mellan 
utbildningskommittén och styrelsen. 
 
§ 10 NÄSTA MÖTE  
Kommande styrelse beslutar om nytt datum. 
 
§ 11 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och tackade för det gångna året. 
 
 
 
Kerstin Haak Fryklund   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 


