
BK BJÖRKEN  2005-02-13 
  Protokoll 6/04-05 

Sidan 1 av 3 

Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 13 februari 2005 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  
  Sven-Åke Arvendahl  
  Jonas Dahlgren 
  Ulla-Britta Syrén 
  Roger Näsström 

Robert Söderlund 
  Lena Malmhäll 
 
Frånvarande: Tatjana Spiric 
 
 
 
§ 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) Lokalåtgärdslistan 
Åtgärdslistan för lokalen gicks igenom och uppdaterades. 
 
b) Lokalen 
Styrelsen diskuterade åtgärder för golv o väggar i stora spellokalen och beslutade att 
avvakta med ev. åtgärder till att renoveringen (ventilationen) i övrigt är färdig. 
 
c) Namn på nya spel- & kurslokalen  
Styrelsen uppdrog åt Ulla-Britta att sätta upp en förslagslåda på klubben för 
insamling av namnförslag till den nya utbildningslokalen. 
 
d) Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna till FSB diskuterades och trotts vissa problem så ansågs det att vi 
för närvarande har läget under kontroll. 
 
e) Fiket 
Personal bemanningen i fiket diskuterades, Det råder för närvarande AKUT 
personalbrist i cafeterian, främst onsdag & torsdagar. Beslut togs om att jobba vidare 
med att försöka lösa problemet och att det drivs provisoriskt tillsvidare. 
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f) Åtgärdslistan  
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
g) Hemsidan  
Skötsel & administration av hemsidan diskuterades, beslut togs om att reducera 
listan på administratörer av hemsidan. Vidare att funktionen ta bort skulle spärras så 
inte saker kastas av misstag. Vidare så beslutades det att allt material som läggs ut 
ska signeras. 
 
 
§ 4 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
 
a) Jourspelare & Tävlingsledare 
Styrelsen beslutade att ge TK i uppdrag att säkerställa en plan för hur jourspelare & 
tävlingsledare ska finnas på plats vid samtliga tävlingar på klubben. 
 
b)  Tävlingskommiten. 
Robert S uppdrogs att sammankalla ett möte för tk med syftet att ta fram en plan om 
hur TK skall jobba, vad som är deras ansvarsområden, samt hur dom tänker 
säkerställa att dessa uppgifter blir genomförda på ett bra sätt.  
 
c) Rutertävlingar 
Roger gavs i uppdrag att ordna en mall för hur tävlingarna ska namnges i ruter. Pga. 
att dessa namn även registreras centralt hos FSB. 
 
d) Resultatrapportering & felskrivna resultat 
Styrelsen beslutade att ge TK i uppdrag att uppdatera o skärpa rutinerna kring dessa 
frågor för att minska de felen som förekommit kring dessa punkter den senaste tiden. 
 
 
§ 5 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
 
a) Björklövet 
Beslut togs om att TK får jobba vidare med den frågan. 
 
b) Sommarveckan 
Beslut togs om att den i år ska gå av stapeln på klubben. 
 
§ 6  JUNIORVERKSAMHET 
 
 
§ 7 UTBILDNING 
 
a) Kursverksamhet 
Det pågår för närvarande en fortsättningskurs på tisdagar med god uppslutning. 
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§ 8 BUDGET/EKONOMI 
 
a) Kassarapport 
Enligt kassören är ekonomin under kontroll men pga. införande av årskorten är det 
svårt att göra en exakt bedömning. Därför beslutades att en ny redovisnings & 
uppföljnings modell tas fram. 
 
b) Bingolotto/Sverigelott 
Styrelsen beslutade att klubben slutar sälja bingolotto och enbart övergå till 
Sverigelotter pga. vikande försäljning av bingolotter samt den stora arbetsbelastning 
redovisningen av bingolotter innebär. Som en följd av detta så beslutade styrelsen 
också att ändra priserna vid kvällstävlingar till att dela ut fyra Sverigelotter till 
segrande par samt att det skal lottas ut 2 Sverigelotter till 1 par vid varje tävling 
oavsett barometer eller inte. Detta beslut gäller så snart Ulla-Britta ordnat det 
praktiska med bingolotto. 
 
c) Kapital placering 
Styrelsen beslutade att ge Ulla-Britta & Ove i uppdrag att placera om klubbens 
kapital i enlighet med tidigare årsmötesbeslut. 
 
 
§ 9 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte blir onsdagen den 16 mars kl 18.30 hemma hos Lena M. 
 
§ 10 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och styrelsen tackade Ylva & Ove för Fikat. 
 
 
 
Jonas Dahlgren   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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