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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 29 oktober 2006 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson 
  Göran Kullberg 
  Hans-Olov Gustavsson 
  Roger Näsström 
  Gunilla Jonsson 

Robert Söderlund 
 
Frånvarande:  Åsa-Lena Ståhl 

Jonas Dahlgren 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§ 2  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll kontrolleras vid nästa möte. 
 
§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR  
a) Anslagstavlan 
Roger ser till att anslagstavlan uppdateras kontinuerligt med information t.ex. 
inbjudningstävlingar. 
 
b) Teambuilding 
Styrelsen skall träffas en helg för teambuilding samt städa ut gammalt skräp 
 
c) Cafeterian 
Gunilla rapporterade om verksamheten i cafeterian. Månadsvis uppföljning av 
ekonomin kommer att göras. Monika Strand hjälper till med inköp från Strandbolaget. 
 
 
d) Inventarier 
Inventeringslista är framtagen av Roger och kommer att fortlöpande uppdateras. 
 
e) Diplom 
Göran ramar in det senaste SM-guld diplomet. 
 
e) Högtalare 
Förslaget från årsmötet om att köpa in högtalaranläggning diskuterades. Joans D 
undersöker eventuella möjligheter att genomföra detta tillsammans med visning av 
TV-bild med Bridgemate-projektor. 
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§ 5 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
 
a) Div 4 
Div 4 kommer att spelas lördag 27/1 i klubbens regi med deltagande av ett lag från 
ruterklubben. 
 
b) Klubbtävlingar 
Bridgemate har anlänt och kommer att tas i bruk med start i november. 
 
c) Julavslutning 
Julavslutning kommer att hållas den 16: e december, Hans-Olov sköter 
samordningen av julfesten, 
 
d) Temakvällar 
Styrelsen beslutade att försöka hålla temakvällar (måndagar) en gång i månaden 
med start i februari, detta skall infogas i tävlingsschemat. 
 
 
§ 6 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
 
a) Amazonbarometern 
Amazonbarometern anordnas 9/12. Startavgift Div.4 kommer att bli 50kr per spelare 
(200 kr per match och lag) och match. Klubben för anmälningsavgiften till förbundet. 
 
a) Sommarveckan 
Sommarveckan diskuterades och styrelsen fortsätter med den vid nästa möte 
 
§ 7  JUNIORVERKSAMHET 
Inget nytt finns att rapportera om ungdomsverksamheten. 
 
§ 8 UTBILDNING 
Utbildningen diskuterades, en plan för hur man skall behålla kursdeltagarna överläts 
på ansvariga för kursen med styrelsens överseende. 
 
§ 9 BUDGET/EKONOMI 
Ekonomiska läget gicks igenom och godkändes, 
Ove förslag på hur månadsvis redovisning av ekonomiska läget kan presenteras 
godkändes. 
Göran har ordnat bankgiro plus ett betalkort att användas istället för kontanter. 
 
§ 10 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte, blir preliminärt den 26 november klockan 1830 i klubblokalen. 
 
 
§ 11 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Roger Näsström   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 


