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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 22 februari 2004 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  
  Kerstin Haak Fryklund  
  Sven-Åke Arvendahl  
  Jonas Dahlgren 
  Robert Söderlund 
 
Frånvarande: Ulla-Britta Syrén 
  Robert Ullsten 
 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR  
 
a) Cafeterian 
Beslutades att arbetsbeskrivningen för caféansvariga skall justeras. Ove M, Jonas D 
och Robert S bokar ett möte med berörda.  
 
b) Lokalen 
- Städkontraktet med ISS är uppsagt och avtalet upphör 2004-04-24. 
- Beslutades att vi genomför boning av golven samt inläggning av ny matta i 
cafeterian. 
- Ove fick i uppdrag att justera dokumentet över hur nyckelhanteringen skall fungera. 
 
c) Bord och stolar 
Jonas fick i uppdrag att tala med Lennarth E om ev. inköp av bord och budlådor som 
SBF säljer ut efter EM i Malmö. Inköpet får göras under förutsättning att transporten 
blir kostnadsfri. Kanske några medlemmar kan hjälpa till och ta hem materialet.   
 
d) Lägesrapport från Lokalgruppen 
Robert U har kontaktat några fastighetsägare och den 8 mars ska han träffa dem.  
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e) Åtgärdslistan 
Listan gicks i genom och uppdaterades. 
 
- 6 skjortor med klubbens logga är inköpta för användning vid publika evenemang. 
- Bläckstråleskrivare är inköpt och finns nu i lokalen. 
- Jonas D kontrollerar hur de föreslagna ”Fore Screen” ser ut i verkligheten. Om de 
fungerar på tänkt sätt kostar de i manuellt utförande ca 3500:-/st. Vårt behov är i så 
fall 2 st. Beslut ta på nästa möte. 
- Jonas D justerar beräkningsmallen för silvertävlingar. 
 
f) Trivselkväll 
Jonas D föreslog styrelsen att anordna en pubafton för medlemmarna, t ex en fredag 
eller lördag, med spel, öl och en enklare maträtt. Jonas fick i uppdrag att undersöka 
om det finns något intresse. 
 
g) Rondpriser 
Meddela TK att skriva i inbjudan att det blir rondpriser på Dam DM. 
 
h) Helgtävlingar 
TK är ansvariga att se över lokalen innan en helgaktivitet. Toalettpapper, 
pappershandukar, tömma papperskorgar etc.  
 
i) Representant till Ammarnäs 
Jonas Dahlgren utsågs till att representera BK Björken på VBF:s träff i Ammarnäs. 
 
§ 4 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
 
a) Enkät om nytt spelupplägg nästa säsong 
Robert S justerar förslaget. Enkäten ska delas ut på klubben under v 9 och 10 och 
den kommer även att finnas på hemsidan. Sista inlämningsdag den 15 mars och 
därefter görs en utvärdering.  
 
§ 5 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
 
a) Seniorverksamheten 
Sven-Åke A fick i uppdrag att undersöka om det finns medlemmar som kan tänka sig 
att sköta fredagarnas seniorverksamhet om klubben tar över ansvaret.. Styrelsen gör 
en utvärdering senare. 
 
§ 6  JUNIORVERKSAMHET 
 
Inga ärenden. 
 
§ 7 UTBILDNING 
 
a) VBF:s utbildningshelg 
Ove M meddelade att träffen är flyttad till Umeå. Jonas Dahlgren och Robert 
Söderlund representerar klubben. 
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b) Intensivkurs för nybörjare 
Ove M har tagit kontakt med Rolf Glyssner, Valter Johansson och Jonas Gustafsson 
och ger dem i uppdrag att under en helg ordna en intensivkurs.  
 
§ 8 BUDGET/EKONOMI 
Inga ärenden. 
 
§ 9 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte blir tisdagen den 16 mars kl 18.00 hemma Kerstin på Pilgatan 22. 
 
§ 10 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
Kerstin Haak Fryklund   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 


