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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 16 mars 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) Låsning av kök 
Styrelsen fattade beslut om att köket skall vara olåst och att nyckeln till soprummet 
skall förvaras på en spik i köket. 
 
c) Namn på nya spel- & kurslokalen  
Vinnande namnförslag på nya lokalen utsågs, vidare beslutades om att en namnskylt 
tas fram och sätts upp i lokalen.. 
 
d)Fiket 
Bemaningsproblematiken diskuterades och kvarstår. 
 
e) Diclplinärende 
Styrtelsen diskuterade ett diciplinärende. 
 
f) Åtgärdslistan  
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
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g) VBFs möte i Amarnäs 
Till Björkens representanter vid VBFs planeringsmöte i Amarnäs utsågs Jonas D 
samt Ulla Britta S. 
 
 
§ 4 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
 
a) Annonsering i Bridgtidningen 
Styrelsen beslutade om att sommar verksamheten skall anonseras i bridgtidningen 
Ove fixar det.. 
 
 
§ 5 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
 
a) Björklövet 
Beslut togs om att Björklövet i år körs som två silver tävlingar en vanlg på lördag den 
23/4 och en mixed på söndag 24/4 istället för den planerade guldtävlingen. Roger N 
& Robert S tillsamans med Dan W ansvariga. 
 
b) Sommarveckan 
Beslut togs om att den i år ska gå av stapeln på klubben. 
 
§ 6  JUNIORVERKSAMHET 
 
a) Sviktande intresse 
Det diskuterades en del kring vad vi kan göra för att öka intresset för bridge hos 
juniorer, Roger N jobbar vidare med det. För närvarande har klubben 19 junior 
meddlemar. 
 
 
§ 7 UTBILDNING 
 
a) Kursverksamhet 
Det pågår för närvarande en fortsättningskurs på tisdagar med god uppslutning. 
 
 
§ 8 BUDGET/EKONOMI 
 
a) Kassarapport 
Enligt kassören är ekonomin under kontroll.  
 
 
§ 9 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte blir tisdagen den 19 april kl 18.30 hemma hos Ulla-Britta S. 
 
§ 10 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och styrelsen tackade Lena M. för Fikat. 
 
 
 
Jonas Dahlgren   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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