Protokoll fört vid BK Björkens styrelsemöte 2014-12-10

Närvarande:

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

Frånvarande:

Jonas Dahlgren

1.

Godkännande av dagordning
Godkändes

2.

Föregående protokoll
Godkändes

3.

Meddelanden
Inga inkomna meddelanden

4.

Rapport från respektive ansvarsområde
- Utbildning och rekrytering. ANDERS planerar en bridgekurs
på universitetet hösten 2015.
- Tävlingsverksamhet och datorfrågor. Ingen rapport då JONAS
inte var närvarande på mötet.
- Samordning med Ruterklubben. BO och HANS-OLOV samarbetar
med Ruterklubben.
- Lokal- och hyreskontakter. ODD har efter kontakter med OK:s
vaktmästare fått damtoaletten lagad.
- Köks- och fikaverksamheten. GUNILLA och ÅSA-LENA säger att allt
fungerar bra.
- Fest- och trivselarrangemang. KRISTER jobbar med planering av
julfesten.
- Materialansvar och brickläggning. HANS-GÖRAN behöver hjälp
med brickläggning under januari då han själv inte är närvarande på
klubben.

5.

Julfesten. Säkerhetsfråga
Beslut togs att INGA LEVANDE LJUS skulle finnas under festen.

6.

Medlemsbrev
Det första medlemsbrevet finns snart att läsa.

7.

Utvidgning av användning av 10-kort
För att minska kassörens kontanthantering ska klubben låta trycka
upp 10-kort. Som lockbete för att medlemmarna ska köpa korten i
stället för att använda kontanter ska klubben bjuda på det elfte
speltillfället.

8.

Allsvenskan 2015
Tydliggörande av hur ersättningar och bidrag ska hanteras behövs.
Anders ska göra en kalkyl för Allsvenskans kostnad.

9.

Förnyelse av spelprogram från hösten 2015
Bo, Odd, Anders och Hans-Olov ska jobba fram ett nytänkande.
Odd utsågs som sammankallande.

10.

Budget och ekonomi
Åsa-Lena redovisade årets budget i förhållande till förra året.
Utgifterna för året är ca 30 000 kr högre bl.a beroende på
investeringen i nya kortlekar.

11.

Övriga frågor
Åsa-Lena ska kolla upp klubbens kostnader för städningen.

12.

Nästa möte
Onsdagen den 21 januari klockan 17.30

13.

Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras:

..........................................
Gunilla Bengtsson (sekr.)

.............................................
Bo Danielsson (ordf.)

