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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 28 september 2004 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  
  Lena Malmhäll 
  Sven-Åke Arvendahl  
  Jonas Dahlgren 
  Ulla-Britta Syrén 
  Roger Näsström 

Robert Söderlund 
 
Frånvarande:  Tatjana Spiric 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll Nr 1 och Nr 2 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR  
 
a) Lokalfrågan 
Ove M redogjorde för läget i lokalförhandlingarna med OK. 
 
b) Ansvarsområden 
De olika ansvarsområdena fördelades mellan styrelsens medlemmar. (se separat 
lista) 
 
c) Fiket 
För närvarande råder det brist på cafeteria skötare. Lena M fick i uppdrag att försöka 
lösa problemet. 
 
d) Åtgärdslistan 
Gicks igenom och uppdaterades 
 
e) Framtidsträffen  
Ove M Redogjorde för VBFs idéer o tankar kring div. frågor inför FSB framtids träff 
den 15-17 oktober. Styrelsen samtycker med VBF på samtliga punkter. 
 
f) Föreningsmässa  
Klubben är inbjuden att deltaga vid en föreningsmässa på universitetsområdet. 
Roger N försöker ordna ett deltagande på mässan för klubbens räkning. 
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§ 4 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
 
a) Mixed tävlingar 
Robert S verifierar att det är utsett ansvariga till mixed tävlingarna på Söndagar. 
 
b) Oktobersilver 
Årets Oktobersilver är flyttat till 11/10. 
 
c) Långsamt spel 
Tävlingskommiten uppmanas att diskutera hur långsamt spel på klubbens 
kvällstävlingar ska beivras. 
 
§ 5 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
 
a) Silvertävlingar 
Diskussioner fördes kring varför uppslutningen till silvertävlingarna är så usel. Vidare 
uppdrogs till Ove M att framföra till VBF krav om standardiserade inbjudningar o 
anmälningar till silvertävlingar i länet. Speciellt att tävlingsledare o priser ska framgå 
samt att sista anmälningsdag ska vara en vecka före speldag. 
 
b) VBFs årsmöte 
Sven-Åke A Och Jonas D utsågs till klubbens representanter vid VBFs årsmöte 24-
25 oktober i Åsele. 
 
§ 6  JUNIORVERKSAMHET 
Det konstaterades att det för närvarande råder ett dåligt intresse för junior rallyt. 
 
§ 7 UTBILDNING 
 
a) Nybörjarkurs 
En nybörjar kurs har startat o pågår på Tisdagskvällar. 
 
§ 8 BUDGET/EKONOMI 
 
a) Årsmötesmotion 
I enlighet med intentionen i motionen som togs på årsmötet beslutade styrelsen att 
förutom jourspelarkravet tillföra ytterligare ett krav om att man ska ha spelat minst 
20ggr/år på klubben för att ha rätt till bidrag från klubben vid spel i allsvenskan, DM 
och SM tävlingar. 
 
b) Årskort 
Jonas D fick i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på en avgift för ett årskort. 
 
c) Avgiftshöjning 
Ove M fick i uppdrag att till nästa möte ta fram budgetkalkyler för en höjning av 
bordsavgiften med 10kr 
 
d) Kassarapport 
Ekonomi läget OK 
 
§ 9 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte blir tisdagen den 26 oktober kl 18.30 hemma hos Ulla-Britta. 
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§ 10 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
Jonas Dahlgren   Ove Mattsson 
Sekr.     Ordf. 


