BK BJÖRKEN

2005-08-31
Protokoll 1/05-06

Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde
den 31 augusti 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. Vidare beslutades om
målning av spellokalen att frågan tas upp på årsmötet för att där kunna värva
”frivilliga” målare. Beslut togs också om att avvakta med golvet tills målningen är
slutförd.
b) Cafeterian
Bemanningsproblemet i cafeterian kvarstår, styrelsen beslutade att ta upp frågan på
årsmötet. Varuleveranserna till fiket diskuterades och ett beslut togs om att Roger N
skyltar upp i köket om att när varor håller på att ta slut, skall Lena M kontaktas.
Vidare Beslutades om att Roger n tar fram en Uppdaterad prislista till fiket.
c) Bristen på Personal
Problemet med att få medlemmar att ställa upp och jobba med verksamheten
diskuterades. Ett beslut togs om att medlemmarna ska få anteckna sig på listor där
man får välja vad man kan ställa upp och hjälpa till med. Jonas D. ordnar att dessa
listor kommer upp.
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d) Årsmötet
Styrelsen beslutade att årsmötet i år hålls måndagen den 26/9. och att ev. motioner
skal vara inlämnade senast 12/9. Jonas D ombesörjer annonseringen. Årsberättelsen
fixar Jonas D och Ove M, Ett budget förslag tas fram av Ulla Britta och Ove.

e) Bridgemate
Inköp av en bridgemate anläggning diskuterades, Frågan bordlades till nästa
styrelsemöte.
i) Åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 4 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET

§ 5 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET
a) DM lag
Diskuterades, läget under kontroll.
b) Div 4
Frågan lyftes över till TK.
c) Sommarveckan
Det ekonomiska utfallet av sommarveckan redovisades med ett positivt resultat.
§ 6 JUNIORVERKSAMHET

§ 7 UTBILDNING
a) Kursverksamheten
Diskuterades.

§ 8 BUDGET/EKONOMI
a) Kassarapport
Enligt kassören är ekonomin under kontroll.

§ 9 NÄSTA MÖTE
Nästa möte går av stapeln Onsdag 14/9, kl 1815 på klubben.
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§ 10 AVSLUTNING
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Jonas Dahlgren
sekr.

Ove Mattsson
ordf.
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