
Protokoll fört vid BK Björkens styrelsemöte 2015-01-21 

Närvarande: Bo Danielsson (ordf.) 
  Hans-Olov Gustafsson (v.ordf.) 
  Åsa-Lena Ståhl 
  Gunilla Bengtsson 
  Krister Persson 
  Odd Stokka 
  Anders Fryklund 
 
Frånvarande: Jonas Dahlgren 
  Hans-Göran Larsson 
 

1. Godkännande av dagordning 
 Godkändes 
 

2. Föregående Protokoll 
 Godkändes 
 

3. Meddelanden 
 Inga inkomna meddelanden 
 

4. Rapport från respektive ansvarsområde 
 - Utbildning och rekrytering. ANDERS hade inget att rapportera.
 - Tävlingsverksamhet och datorfrågor. Ingen rapport då JONAS
 inte var närvarande på mötet. 
 - Samordning med Ruterklubben. BO och HANS-OLOV har 
 inget att rapportera. 
 - Lokal- och hyreskontakter. ODD kollar upp ev. inköp av städmaskin 
 för golven. Beslut om en extra toalettstädning varje vecka togs av 
 styrelsen.  
 - Köks- och fikaverksamheten. Enligt GUNILLA och ÅSA-LENA 
 fungerar allt bra. 
 - Fest- och trivselarrangemang. KRISTER har inget att rapportera.
 - Materialansvar och brickläggning. Ingen rapport från  
 HANS-GÖRAN då han inte var närvarande på mötet. Däremot kan
 nämnas att Odd förstärkt brickläggningen.  
 
 



5. Sommarens bridgevecka 
 Bridgeveckan går av stapel 6 juli - 11 juli. 
  

6. Andra bridgespel 
 Björklövet  mixed spelas den 14 mars. 
 Påsk-kycklingsspel planeras annandag påsk den 6 april klockan 12.  
 Våravslutning planeras den 30 maj. 
 Efter bridgeveckan planeras endast dagspel på tisdagar mellan 
 vecka 29 - 33. 
 

7. Medlemsbrev 
 Under februari kommer nästa brev. 
 

8. Användning av 10-kort 
 Nu finns att köpa ett kort för 10 spel á 50 kr.  Det innebär att man 
 betalar 500 kr för 11-speltillfällen eftersom klubben bjuder på ett 
 gratisspel. Betala via Björkens Postgiro 422124-8. Kom ihåg 
 att skriva ditt namn som inbetalare. Det går även att betala kontant 
 på klubben. 
 

9. Gottgörelser för 2015 
 Finns att läsa i styrelseprotokollet daterat 2014-11-12 
 

10. Allsvenskan  2015 
 Anders redovisade en kalkyl över ersättningar och bidrag som han 
 gjort. Det verkade positivt för året. 
 

11. Budget och ekonomi 
 Se föregående protokoll 2014-12-10 
 

12. Övriga frågor 
 Klubben har stor BRIST på tävlingsledare och tävlingsvärdar.
 Styrelsen behöver HJÄLP från alla medlemmar att få lämpliga 
 personer att utbilda sig till tävlingsledare/värdar. 
 

13. Nästa möte 
 Den 25 februari klockan 17.30 
 

 



14.  Avslutning 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Justeras: 
 
 
 
..........................................   ..................................... 
Gunilla Bengtsson (sekr.)  Bo Danielsson (ordf.) 
  
 
  
  
  
 
  
   


