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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 27 mars 2007 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson 
  Jonas Dahlgren 
  Göran Kullberg 

Hans-Olov Gustavsson 
   
 
 
Frånvarande:   
  Gunilla Jonsson 

Robert Söderlund 
Åsa-Lena Ståhl  
Roger Näsström 

 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
 
§ 2  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR  
a) Städningen 
Ny upphandling av städningen i klubblokalen diskuterades. 
 
b) Cafeterian 
Den återkommande läsk problematiken diskuterades, Hans-Olov G & Göran K 
utsågs till inköpsansvariga för läsken. 
 
c) Resultatrapportering till VK 
Problemet med att kontunerligt rapportera resultatet från klubbens tävlingar 
diskuterades och ordförande meddelade att Ola B håller på att ordna ett automatiskt 
system för detta. 
 
d) Material 
Behovet av ny material på klubben diskuterades och det beslutades om att Ove M 
skulle organisera en total översyn av detta behov. 
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§ 5 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
a) Sommarbridgen 
Styrelsen diskuterade sommar bridgen och beslutade att köra som förgående år, en 
sommarserie under måndagar och torsdagar samt trivsel bridge på onsdagar. Spelet 
startar 1830 alla dagar. På onsdagar spelar vi 20 brickor och resterande dagar 24 
brickor. För att kunna placera sig i sommarserien gäller som föegående år att man 
ska ha spelat med minst 7 olika partners men alla resultat får räknas. Nytt för i år är 
att under sommaren kommer vi inte ha jourspelare på plats utan om man behöver 
jourspelare får man ringa Erik O Sandström eller Göran Kullberg. Villlka kommer 
försöka förmedla partners till behövande. 
 
 
§ 6 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) SM semi-LAG 
Helgen 21-22 April kommer det att spelas SM semi-Lag på klubben. Jonas G utsågs 
till tävlingsansvarig och Hans-Olov G tillsammans med Erik S ansvarar för 
matserveringen efter samråd med Gunilla J. 
 
b) Sommarveckan 
Årets bridgevecka diskuterades och organisations ansvariga utsågs enligt, Tävlingar: 
Jonas D, Servering och Kringarrangemang: Hans-Olov G & Göran K, Inbjudningar: 
Ove M. 
 
§ 7  JUNIORVERKSAMHET 
 
§ 8 UTBILDNING 
 
§ 9 BUDGET/EKONOMI 
a) Ekonomin 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget vilket såg bra ut. 
 
 
§ 10 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte. På Klubben söndagen den 22 april kl 1830. 
 
§ 11 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Jonas Dahlgren   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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