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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 16 mars 2004 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  
  Kerstin Haak Fryklund  
  Sven-Åke Arvendahl  
  Jonas Dahlgren 
  Ulla-Britta Syrén 
  Robert Ullsten 

Robert Söderlund, del av mötet 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll lades till handlingarna.  
 
§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR  
 
a) Diskmaskin 
Diskuterades ev. inköp av diskmaskin. Robert U fick i uppdrag att ta in priser på en 
diskmaskin inklusive installation. 
 
b) Lägesrapport från Lokalgruppen 
Man hade varit och tittat på en lokal på Umestan och återkommer med mer 
information när man erhållit ritningar. 
 
c) Sommarbridgen 
Kerstin F meddelar SBF att klubben har sommarbridge måndagar och torsdagar 
klockan 18.30 mellan den 3 juni och 26 augusti.   
 
d) Götes Minne 
Ulla-Britta S fick i uppdrag att ta reda på statitutarna för tävlingen. Ärenden tas upp 
på nästa möte. 
 
e) Vett och Etikett 
TK har tagit fram ett dokument som handlar om vad vi bör tänka på och hur vi ska 
uppföra oss vid bridgebordet. Dokumentet läggs ut på hemsidan. 
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f) Åtgärdslista 
Listan gicks igenom och uppdaterades. 

- Robert U ordnar nycklar till nya städfirman för ytter-, köks- och styrelsedörr. 
- Många stolar behöver kläs om och Lennarth E har köpt ett tyg och klätt några 

på prov – om vi blir nöjda med provet klär vi om alla stolar. 
 
g) Städavtal 
Ove M hade tagit fram ett förslag till städavtal med Backens Fönsterputs. Förslaget 
godkändes. 
 
h) Caféskötare 
Reviderad lista på vad som ska skötas i Caféet har tagits fram i samråd med 
Cafeteriapersonalen. 
 
§ 4 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
 
a) Utvärdering av enkät om nytt spelupplägg 
Robert S redovisade utfallet. 38 st medlemmar (ca 15 %) hade svarat på enkäten. 
Skala 1-5 
 
Fråga 1.  Vad anser du om det nya spelupplägget?   3,18 
Fråga 2.  Kommer detta innebära att du spelar mer eller mindre?  2,84 
Fråga 3,  Hur tror du detta påverkar din bridgespelarutveckling?  3,26  
 
Beslut - Ingen förändring av spelupplägget kommer att ske.   
 
Styrelsen beslöt att div 4 Allsvenskan skall spelas samma helg som övriga divisioner 
samt att försöka göra måndagarna mer attraktiva genom t ex olika spelformer, ordna 
2-kvällars silverbarometrar etc. 
  
§ 5 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
 
a) Seniorverksamheten 
I dagsläget finns inte en majoritet bland seniorerna för att öppna upp fredagarna för 
spel för icke seniorer. Ärendet bordläggs tills vidare. 
 
b) Inbjudningstävlingar 
Klubben söker silverstatus för två tävlingar hösten 2004, en Marathontävling och 
Amazonbarometern.  
För 2005 söks silver för Umeå Bridgevecka.  
Mötet beslöt att ansöka för en partävling i guld - Björklövet den 7 maj 2005. 
 
c) Björklövet 
Den 8 maj spelas Björklövet och Robert S fick i uppdrag att bevaka att arrange-
mangen runt tävlingen fungerar. 
 
d) DM-Damer 
Tävlingen spelas den 27 mars och Bengt Andersson är tävlingsledare. 
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§ 6  JUNIORVERKSAMHET 
Robert S meddelade att det är dåligt intresse att ordna juniorrally eftersom det är så 
få spelare. 
 
§ 7 UTBILDNING 
 
a) Utbildningshelg 
Den 17-18 april kommer Rolf Glyssner och Valter Johansson att hålla en intensivkurs 
för nybörjare. 
 
b) Nya tävlingsledare 
Följande medlemmar har klarat den teoretiska delen på sin tävlingsledarlicens i 
silver; Jonas Dahlgren, Jennie Angeria, Olov Eriksson, Robert Söderlund och  
Erik Fransson. 
 
§ 8 BUDGET/EKONOMI 
 
a) Bingolotter 
Ulla-Britta har mycket jobb med bingolotterna. Både försäljning och redovisning tar 
tid. Klubben säljer färre lotter nu med de ger fortfarande en bra intäkt. Ulla-Britta 
fortsätter med försäljningen som tidigare men styrelsen får försöka finna lösningar 
som på sikt gör fler personer delaktiga i försäljningen av lotter. 
 
§ 9 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte blir tisdagen den 4 maj kl 18.00 hemma Sven-Åke på Cirkelgatan 59. 
 
§ 10 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
Kerstin Haak Fryklund   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 


