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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 23 januari 2006 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson 
  Jonas Dahlgren 
  Göran Kullberg 

Åsa-Lena Ståhl  
Hans-Olov Gustavsson 

  Roger Näsström 
 
 
Frånvarande:   
   
  Gunilla Jonsson 

Robert Söderlund 
 
 
 
§ 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) Datorproblematiken 
Ett beslut togs om att köpa in ny dator och skrivare till klubben. Ove M rådgör med 
Ola Boström och ombesörjer detta. 
 
b) Reklamförsäljningen på borden 
Åsa-Lena redogjorde för läget kring försäljningen av reklamplatser på borden, för 
närvarande 25 st sålda. 
 
c) Medlemsavgifter/spelavgifter för juniorer 
Styrelsen beslutade om att slopa spel och meddlemsavgiften för juniorer upp till och 
med det år dom fyller 17år. För övriga juniorer 18-25 år så gäller samma avgifter som 
tidigare dvs 30 kr i spelavgift. 
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§ 5 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
a) Dam Km 
Ett beslut togs om att flytta dam km den 18/2 till den 11/2  Åsa- Lena ombesörjer att 
informera om detta. 
 
b) Måndagsbridgen 
Jonas Dahlgren fick i uppdrag att undersöka och ta fram förändringar av 
partävlingsspelet på måndagar. 
 
 
§ 6 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) Fiket  
Vid helgtävlingar på klubben beslutades det om att ansvaret för att det finns fika 
personal ligger hos styrelsen/fikaansvarig och inte hos tävlingsledaren. 
 
 
§ 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. 


