
Protokoll styrelsemöte  BKBjörken 2016-10-19 

Närvarande: Emelie Höber, Odd Stokka, Hans-Göran Larsson , Per Hedqvist, Christina 
Lidström-Nordin. 
Frånvarande: Jonas Dahlgren, Cecilia Flodström samt Åsa-Lena Ståhl, Conny Gustavsson 
 

1. Dagordning godkändes 
 
2. Föregående protokoll  

 
3. Meddelanden: Styrelsen har fått ett mail från rektor Mats Molén, Marihemsområdet 

utifrån att förfrågan gjorts om lediga lokaler på Mariehemscentrum. Per Hedqvist har 
fått i uppdrag att kontakta Mats Molén, återkoppla vid nästa styrelsemöte. 
 

4. Rapport från respektive ansvarsområde. Köket fungerar bra, julpyntarkväll 19/11. 
Inför årets julfest 10 dec ansvarar Christina för beställning av mat etc. samt att utse 
arbetslag, informera dessa.  
Hans-Göran ser fram emot att den nya brickläggningsmaskinen blir inkopplad, i övrigt 
fungerar brickläggningen.  

Odd har fått i uppdrag att kontakt vår städfirma med förfrågning vad kostnaden 
skulle bli för att de skulle blöttorka cafeteria och kök var 14:e dag.  
 

5. Övriga frågor. Styrelsen är överens om att vi behöver få en bättre struktur vad gäller interna 
och externa inbjudan till tävlingar, framförhållning vad gäller tävlingsledare till våra tävlingar. 
Ordförande tar tag i denna fråga samt i frågan att undersöka om någon klubbmedlem skulle 
kunna ta ansvar för klubbens hemsida eftersom nuvarande ansvarig kommer att avluta sitt 
uppdrag till våren. 
 
Vidareutbildning till våra medlemmar är på gång, tanken är att kunna erbjuda några tillfällen 
vid både dag - och kvällsspelen.  
 
Styrelsen diskuterar olika förslag till hur vi skall arbeta med att värva nya bridgespelare. 
Laila Cederqvist och John-Ivar Nordin har erbjudit sig att hålla i några repetitions-tillfällen för 
de som gick kurs förra hösten och inte kommit i gång med spel. 
 
Vårens spelprogram kommer inom kort. 
 
Ej betalt medlemskap. Viktigt att vi står fast vid de regler som gäller. 
 
Simultanbridge  kommer att spelas två tisdagskvällar i november. Den 8:e och 29:e. 
 
Inget spel söndagen den 30 oktober, Ruterslaget spelas den 29 oktober. 
 
Nästa styrelsemöte den 9/11 OBS kl. 17.00.  

 
 

 
 


