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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 29 november 2006 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson 
  Jonas Dahlgren 
  Göran Kullberg 

Robert Söderlund 
 
 
Frånvarande:   
  Åsa-Lena Ståhl  

Hans-Olov Gustavsson 
  Roger Näsström 
  Gunilla Jonsson 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
 
§ 2  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Godkändes tillsammans med protokollet från mötet den 10/10 och lades till 
handlingarna. 
 
§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR  
a) Städ och teambuilding helg 
Team buildingen skjuts till efter jul och nyår. Under denna skall också en total 
översyn av ersättningar till klubbens olika funktionärer göras. 
 
b) Telefonbok 
beslut togs om att ta fram en telefonbok för klubben. Jonas D ansvarar för att ta fram 
data fil till denna. 
 
c) Bordsreklamen 
Söndagen 10/12 kl 1000 samlas styrelsen på klubblokalen för att montera reklamen 
på borden. Ove M ansvarar för detta. 
 
d) Medlemsavgifter 
Problemet med obetalda medlemsavgifter diskuterades Hans-Olov Gustavsson 
ansvarar för punkten. 
 
e) Ruter/Bridgemate utbildning 
Beslut togs om att ordna utbildning i ruter och bridgemate under två tillfällen i vår en 
för klubbens kvinnor i anslutning till deras dambridge och ett utbildningstillfälle till 
senare under säsongen. Ove M ordnar detta och Jonas D utbildar. 
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§ 5 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
a) Sommarserien 
Jonas D tar fram resultatet för sommarserien och Göran K priserna till densamma 
innan julavslutningen. 
 
b) Vårens spelschema 
Skall vara klart till julavslutningen Ove M ordnar detta. 
 
c) Temakvällar 
Beslut togs om att försöka ordna temakvällar ett antal måndagar under våren. Robert 
S ansvarar för detta. 
 
 
§ 6 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) Amazonbarometern 
Det togs beslut om att köra Amazonbarometern med spelande tävlingsledare. Vidare 
beslutades också om att Göran K skulle ordna med rondpriser. 
 
b) Sommarveckan 
De inkomna synpunkterna på sommar veckan diskuterades och beslut togs om att 
dom skulle beaktas i den fortsatta planeringen kring sommar veckan. 
 
 
§ 7  JUNIORVERKSAMHET 
 
§ 8 UTBILDNING 
a) Kursverksamheten 
Styrelsen informerades om att det kommer att startas spel för nybörjarna på 
måndagar från och med 2007. 
 
 
§ 9 BUDGET/EKONOMI 
a) Ekonomin 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget vilket såg bra ut. 
 
b) Redovisning/uppföljning 
Ordförandes förslag om redovisnings mallar för ekonomin bordlades till nästa möte. 
 
§ 10 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte. Ordförande återkommer med tid och plats. 
 
§ 11 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Jonas Dahlgren   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 


