BK BJÖRKEN

2003-11-25
Protokoll 5/03-04

Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde
den 25 november 2003

Närvarande:

Ove Mattsson
Ulla-Britta Syrén
Sven-Åke Arvendahl
Jonas Dahlgren
Robert Söderlund

Frånvarande:

Kerstin Haak Fryklund
Robert Ullsten

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes.
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Delegeringar
Delegeringarna till tävlingskommittén, utbildningskommittén och Lennart Eriksson
godkändes med tilläget att både ordförande och kassör skall underteckna dom.
b) Städning
Beslut fattades om att Ove M & Sven-Åke tar kontakt med Backens Fönsterputs och
Lokalvård för att stämma av offerten, samt beställa ny städ entreprenör.
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c) Ny lokal
Det beslutades att Jonas D & Sven-Åke försöker bilda en lokalgrupp. Lokalgruppens
uppgift blir att utreda möjligheter, konsekvenser osv. av en eventuell alternativ lokal.
Robert S bistår gruppen med synpunkter.
d) Jul avslutningen
Styrelsen utsåg Sven-Åke & Conny G till ansvariga för genomförandet, för
nattstängningen ansvarar Robert S.
e) Priser vid KM tävlingar
De tre bäst placerade totalt. Erhåller betald startavgift i motsvarande DM tävling +
plaketter. Inga övriga priser delas således ut vid KM tävlingar. I enlighet med tidigare
fattat beslut.
f) Ersättning Vid Kvällsbarometer
Beslut fattades om att tillsvidare inte förändra ersättningen .
g) DM Kval-lag
Mötet beslutade att ge dispens för Bobbys banditer att flytta en match utanför ”1
veckas regeln”. Matchen kommer att spelas den 30/11.
h) Fiket
Mötet beslutade att utse Ulla-Britta till ansvarig över fiket under Robert U.s frånvaro.
i) Tröjor
Mötet beslutade att inköpa tröjor alternativt skjortor med björkens logga på, för att
användas vid olika pr arrangemang. Ulla-Britta och Dan W ansvarar för detta.
j) Guidekort
Beslut fattades om att alla guidekort som finns på klubben skall vara kompatibla med
ruter och att övriga ej ruterkompatibla guidekort förstörs och ersätts med nya som är
ruter kompatibla. Robert S ordnar detta.
k) Luktproblem i klubblokalen
Ove M tar kontakt med OK för att försöka utverka en lösning på problemet.
l) Priser vid klubbens silvertävlingar
Jonas D uppdaterar och kompletterar klubbens beräkningsmall för priser vid
silvertävlingar.
m) Färgskrivare
Styrelsen fattade beslut om att en bläckstråle skrivare skulle köpas in. Jonas D
ordnar detta i samråd med kassören.
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§ 4 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET
a) Spelprogram för våren 2004
Spelprogrammet för våren 2004 fastställdes i enlighet med TK:s förslag.
b) Enkät om nytt spelupplägg nästa säsong
Frågan lades på is tillsvidare.
§ 5 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET
a) Amazonbarometern
Allt kring årets upplaga verkar under kontroll.
b) Klubbens representation vid andra klubbars tävlingar
För att försöka öka klubbmedlemmars deltagande vid tävlingar utanför Umeå
beslutades att Jonas D skulle undersöka möjligheten och intresset för att ev. ordna ”
BK BJÖRKEN on TOUR” dvs. gemensamma resor och ev. övernattningar till
tävlingar på andra orter.
§ 6 JUNIORVERKSAMHET
Juniorrally planeras att genomföras någon gång mellan 1-7 december.
§ 7 UTBILDNING
a) Gratis spel för partners till nybörjare
Mötet beslutade om gratis spel för partners, till ”nybörjare” dvs. dom som gått
nybörjarkursen denna säsong, på onsdagar under våren 2004. Dan W & Peder J får i
uppdrag att kolla av intresset och förmedla partners.
b) Helgkurs
Styrelsen beslutade om att ge UK i uppdrag att genomföra en intensiv helgkurs.
§ 8 BUDGET/EKONOMI
Kassören meddelande att det ekonomiska läget är under kontroll.
§ 9 NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir tisdagen den 13 januari kl 18.00 hemma hos Ulla-Britta på
Rödhakevägen 15.
§ 10 AVSLUTNING
Ordförande avslutade mötet.

Jonas Dahlgren
sekr.

Ove Mattsson
ordf.
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