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Protokoll fört vid Bridgeklubben BK Björkens styrelsemöte  
2012-02-21 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf) 
  Åsa-Lena Ståhl 
  Hans-Göran Larsson 
  Olle Vikström 
  Gunilla Olsson 
  Ulf Folkesson 
 
Frånvarande: Jonas Dahlgren 
  Jan-Erik Åkerman 
  Ingemar Lindgren 
  Fred Östling 
 
§ 1 Öppnande av möte 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2  Godkännande av dagordning 
 Godkändes med tillägg under övriga frågor. 
 
§ 3 a) Föregående protokoll 
 Godkändes med tillägg och lades till handlingarna. 
 b) Att-göra-listan uppdaterades och lades till handlingarna. 
  
§ 4 Klubbtävlingar och klubbverksamhet 
 Björklövet 18/3  
 DM-lag 10-11/3 
 Åsa-Lena kontrollerar om någon kan ta cafeterian. 
 
§ 5 Övrig tävlingsverksamhet 

Före 29/3 behöver klubben ansöka om vilka silvertävlingar vi önska arrangera 
2013. Vi ansöker om division IV, Amazonbarrometern, Björklövet, öppna par 
och DM mixed.  
Styrelsen rekommenderar att vi ej ansöker om DM kval utan istället har ligan. 
 

§ 6 Utbildning/rekrytering 
  
 
§ 7  Juniorverksamhet 
 Adam och Olle Sandström har deltagit i OBS tävling.  

Emelie, Tina, Adam och Olle S skall på juniorläger med nordiska mästerskap i 
påsk. 

 
§ 8 Budget/Ekonomi 
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 Åsa-Lena rapporterade att ekonomin är god. 
Utifrån den ekonomiska redovisningen skall Ove höra med Ola och Olov om 
de vill se över IT läsning med plattskärmar för resultatredovisning etc. 

 
§ 9 Övriga frågor 

a) Reviderad policy för rabatterat årskort. 
b) Reviderad ansvarsfördelning BK Björken 

       Flyttades till nästa möte. 
c) Till lägg till beslutsprotokollet. 
d) Vi har fått klagomål på luften i lokalen. Orsaken att ventilationen har 

havererat men att hyresvärden håller på att åtgärda det. 
e) Vi har fått förslag från en medlem att söka bidrag. De kriterier som krävs 

för det specifika bidraget kan vi ej uppfylla. 
f) En medlem har påtalat att toaletterna är ofräscha nere. Läggs till att göra 

listan. Som hyreskontraktet är utformat är det inget som hyresvärden 
åtgärdar. 

g) Vid uthyrning av lokalen för kortspel debiteras 30:-/spelare dock minst 
500:-. En klubbmedlem är ansvarig för öppning, låsning och att lokalen 
lämnas i samma skick som när man kom. 

 
§ 10 Nästa möte 
 Nästa möte blir Onsdagen 21/3 18.30 
 
§ 11  Avslutning 
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
……………………………………                      ……………………………………… 
Gunilla Olsson (sekr)   Ove Mattsson (ordf) 
 
 
 
 
 
 
 


