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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 4 maj 2004 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  
  Kerstin Haak Fryklund  
  Sven-Åke Arvendahl  
  Jonas Dahlgren 
  Ulla-Britta Syrén 
  Robert Ullsten 

Robert Söderlund 
 
 
§ 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) Götes Minne 
Vandringspriset har nu delats ut – detta innebär att det inte blir någon fortsättning på 
tävlingen. Priser till de 6 bästa delas ut på våravslutningen.  
 
b) Stolar, diskmaskin 
- Renovering av stolar pågår och de ser mycket bra ut.  
- Mötet beslutade att avvakta med inköp av diskmaskin tills lokalfrågan är löst. 
 
c) Elavtal 
Beslutades att förnya elavtalet med Umeå Energi. Avtalet är på tre år och till ett fast 
pris av 32,6 öre per kWh.   
 
d) Lägesrapport från lokalgruppen 
Lokalen på I-20 blev för dyr. Det arbetas vidare med andra förslag. 
 
e) Luktproblem samt förändringsförslag i befintlig lokal 
- Ove M har åter varit i kontakt med OK om problemet med den dåliga lukten i 
lokalen och de visar bristande intresse att vilja lösa problemet. Mötet beslutade att 
utföra en mätning av till- och frånluften. Ove M ombesörjer detta. Beslutade att anslå  
1000 kr för detta. Om inte OK inom snar framtid åtgärdar problemet kommer 
styrelsen att besluta om vilka vidare åtgärder som skall vidtas. 
 
- Förslag har kommit på att bygga om kapprummet (och en del av 
spellokalen) till utbildningslokal. Om OK ska genomföra ombyggnaden vill 
de ha en hyreshöjning på 1500 kr per månad. Mötet ansåg att det inte är 
aktuellt så länge luktproblemet är olöst. 
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f) Årsmötet 
Den 13 augusti kommer vi att ha årsmötet. Kerstin skriver kallelse.  
 
g) Verksamhetsberättelse 
Ove M tar fram ett förslag. 
 
h) Valberedning 
Ove M meddelar valberedningen att ordförande, två ordinarie ledamöter och två 
suppleanter är i tur att avgå och ska väljas på årsmötet. 
 
i) Hemsidan 
Mötet beslutade att ge Rolf Glyssner behörighet till ”Senaste nytt” på hemsidan. 
Uppdraget innebär att redovisa resultat från tävlingar där klubbens medlemmar har 
placerat sig samt även göra reklam för kommande tävlingar runt om i landet. 
 
j) Bridgespalt VK 
Önskemål har framförts från medlemmar att det ska skrivas mer i VK om t ex 
distriktets silvertävlingar och DM-tävlingar. Kerstin framför önskemålen till Henry 
Franzén. Styrelsen uppmanar också våra medlemmarna att höra av sig till Henry och 
tipsa honom om material. 
 
k) Vårlövet 
Det blir inget Vårlöv p g a tidsbrist. I stället kommer vi att skicka ut en förenklad 
variant hem till medlemmarna under augusti med höstens spelprogram och kallelse 
till årsmötet. 
 
l) Biblioteket 
Ulla-Britta fick i uppdrag att köpa in ett beg. skåp till klubbens böcker. 
 
m) Våravslutningen den 5 juni 
Sven-Åke ordnar med tävlingsledare samt någon som hjälper till med maten. Kerstin 
skriver inbjudan. Beslutades att spelet kostar 40 kr. Vi bjuder medlemmarna på 
maten men icke medlemmar betalar 75 kr. 
 
n) Jourspelare 
Styrelsen vill påminna om att det är lagkaptenernas ansvar att det finns jourspelare. 
 
o) Åtgärdslistan 
Listan gicks igenom och justerades. 
 
§ 4 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
 
a) Spelprogram för sommaren och hösten 
Programmet för hösten gicks igenom och fastställdes efter justeringar. 
 
Diskuterades priser för sommarbridgen. Robert S fick i uppdrag att kontrollera hur 
många som spelade 2002 respektive 2003. 
 
b) Simultantävling 
En inbjudan har kommit från Malmö om att delta i en simultantävling den 16 maj. Vi 
beslutade att avstå då intresset är för dåligt.  
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c) Resultatpärm 
Det slarvas med att sätta in tävlingsresultat i avsedd pärm. Robert S skickar 
påminnelse till TK. 
  
§ 5 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
 
a) Sommarveckan 
Ulla-Britta fick i uppdrag att begära in en ny redovisning/överenskommelse från Rolf 
och Dan avseende upplägget av årets sommarbridgevecka.  
 
§ 6  JUNIORVERKSAMHET 
 
§ 7 UTBILDNING 
 
a) Utbildningshelg 
Den planerade utbildningshelgen den 17-18 april blev inställd. 
 
§ 8 BUDGET/EKONOMI 
 
a) Regler för KM-spel 
Enligt tidigare beslut ska KM-Damer spelas över tre kvällar. I år spelades den endast 
över en kväll. För att undvika framtida missförstånd så skriver Kerstin ett dokument 
till TK om vilka regler som gäller vid våra KM-tävlingar.   
Ulla-Britta fick i uppdrag att köpa in plaketter till våravslutningen. 
 
b) Bingolott/Sverigelott 
Förslag fanns att vi skulle byta från Bingolotter till Sverigelotter, Vi beslutade att 
fortsätta med bingolotterna. 
 
c) Faktura ISS 
Slutfakturan avseende städning från ISS är nu betald.   
 
§ 9 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte blir tisdagen den 25 maj kl 18.00 hemma hos Kerstin på Pilgatan 22. 
 
§ 10 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
Kerstin Haak Fryklund   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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