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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 22 april 2007 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson 
  Jonas Dahlgren 
  Göran Kullberg 

Hans-Olov Gustavsson 
Robert Söderlund 
Åsa-Lena Ståhl  

 
 
 
Frånvarande:   
  Gunilla Jonsson 

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) Materialinköp 
Klubbens behov av nytt bridgematerial diskuterades och ett beslut togs om att Jonas 
gör en prisförfrågan på detta och beställer materialet efter verifiering med övriga 
styrelsen. 
 
b) Storstädning 
Behovet av en grovstädning av klubbens lokaler diskuterades och ett beslut togs om 
att ordna en städdag lördagen den 16/6 kl 1000, Hans-Olov G ansvarar för detta . 
 
c) VBFs årsmöte  
Ordförande informerade styrelsen om vad som diskuterats o beslutats vid VBFs 
årsmöte i ammarnäs. 
 
d) Information 
Möjligheten att sprida information till medlemmarna via projektorn under pågånde 
spel diskuterades och ett beslut om att det är något vi ska försöka använda oss av 
togs. 
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§ 5 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET  
a) Vårfest 
Ett beslut togs om att årets vårfest skulle gå av stapeln lördagen den 2/6 kl 1400. 
Avgiften bestämdes till 130kr för mat och spel eller 60kr för enbart spel. Till ansvariga 
utsågs tävlingen (Conny G & Jonas D), Mat (Hans-Olov G) och Dryck (Göran K). 
 
b) Km tävlingar 
Ett beslut togs om att köra Km individuellt söndagen den 13/5 samt Km mixed lag 
måndagarna 21/5 samt 28/5 togs. 
 
c) ProAm tävlingar  
Ett beslut togs om att försöka ordna ProAm tävlingar under hösten togs. 
 
 
§ 6 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) Dm par 
Styrelsen beslutade om  att inte köra något kval till Dm par kommande spelår. 
 
b) Sommarveckan 
Årets bridgevecka diskuterades och Robert S utsågs till brickansvarig. 
 
 
§ 7  JUNIORVERKSAMHET 
 
§ 8 UTBILDNING 
a) Sommarkurs 
Styrelsen diskuterade möjligheten till att ordna en sommarkurs riktad mot de mera 
rutinerade spelarna. Robert S ansvarar för detta. 
 
§ 9 BUDGET/EKONOMI 
a) Ekonomin 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget vilket såg bra ut. 
 
 
§ 10 NÄSTA MÖTE  
Nästa möte. På Klubben söndagen den 20 maj kl 1830. 
 
§ 11 AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Jonas Dahlgren   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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