BK BJÖRKEN

2008-02-28
Protokoll 3/2008-02-26

Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde
den 24 februari 2008

Närvarande:

Ove Mattsson (ordf.)
Jonas Dahlgren
Carin Garö
Hans-Olof Gustavsson
Ulla Johansson
Göran Kullberg
Olov Angeria (adjungerad under punkterna 5-7)

Frånvarande:

Monika Strand
Åsa-Lena Ståhl
Robert Söderlund

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes med tre tillägg under punkten övriga frågor.
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
& 4. ÖVRIGA FRÅGOR
a) Nyckelfråga: Göran behöver en extra nyckel till lokalen, och det fixar HansOlof.
b) Göran meddelade att han kommer att vara bortrest när vårfesten går av
stapeln, och därför behöver någon annan ta hand sådant han brukar sköta.
c) Ansvarsfördelning inom klubben: Ansvarsfördelningen inom klubben behöver
färdigställas och klargöras. Ulla fick i uppdrag att ge förslag till datum för att
diskutera detta.
§ 5. KLUBBENS VECKOTÄVLINGAR
Deltagarantalet i tävlingarna på vardagar kvälls- och dagtid är med undantag av
måndagar gott. Glädjande är också att det blivit god fart på tisdagens nybörjarbridge.
VI diskuterade olika åtgärder för att locka fler spelare till måndagar. Problemet
ansågs bl.a. bottna i att det varit svårt att få spelare att våga ta steget från
trivselbridge till mer avancerat spel. Vidare kan det för vissa rutinerade spelare vara
tillräckligt med en spelkväll i veckan, och då satsar man helst på ligans
fyrmannaspel. Dessutom blir det en ond cirkel, då spelare som tidigare kommit till
spelet på måndagskvällar inte finner det särskilt meningsfullt att spela partävling på
alltför få bord, och så krymper deltagarantalet ytterligare. Olika tänkbara åtgärder
diskuterades men inget beslut togs. Styrelsen återkommer i frågan.
Spelet den 27 mars ställs in p.g.a. Ammarnäsveckan. Jonas kollar att detta
framgår av spelschemat. Vidare kommer en vikarierande tävlingsledare till
fredagsbridgen den 28 mars att behövas.
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Ove och Olov informerade om det orangefärgade deklarationskortet för
nybörjare. De som möter ett sådant par måste spela modern standard rätt upp och
ner, d.v.s. det är noll prickar som gäller. Vidare diskuterade vi tillämpningen av
regelboken vid trivseltävlingar. En god idé är att tävlingsledaren då och då inleder
med att på ett lättsamt och inte avskräckande sätt redogöra för någon eller några
regler.
§ 6. INBJUDNINGSTÄVLINGAR
Klubben ska anhålla hos VBF att få anordna inbjudningstävlingar om silverpoäng
under säsongen 08/09 enligt följande:
Mellandagsbridge december 2008
Lördag den 21 februari 2009 (Amazonbarometern)
En lördag i april 2009 (Björklövet, mixed-tävling).
§ 7. KVAL DM-LAG
Olov informerade om upplägget av höstens kval till DM-lag. Information kommer att
ges till lagen så att förutsättningarna klarläggs.
§ 8. BUDGET OCH MATERIALINKÖP
Göran redogjorde för den ekonomiska ställningen som är tillfredsställande.
Bestämdes att en lista ska sättas upp i kuren, där beställningar från klubbmedlemmar
till Förbundet antecknas. Göran verkställer detta.
§ 9. NÄSTA MÖTE
Ulla fick i uppdrag att komma med förslag till tid för nästa möte vilket efter en titt i
almanackan får bli:
Söndag den 13 april, 2008, kl. 18.30.

Ulla Johansson
sekr.

Ove Mattsson
ordf.
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