
Protokoll fört vid BK Björkens styrelsemöte 2014-11-12 

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

1. Godkännande av dagordning 
 Godkändes  
 

2. Föregående protokoll 
 Godkändes 
 

3. Meddelanden 

 Tom Gärds har begärt att byta klubb. BK Björken har tillstyrkt. 
 

4 Beslutsordning 

 Beslutsordningen tydliggjordes för styrelsen. 
 

5. Ansvarsområde hemsidan 

 Odd utsågs som redaktör för hemsidan. 
 

6. Medlemsbrev 

 Odd ansvarar för "medlemsbrevet". 
 

7. Rapport från respektive ansvarsområde 
 - Utbildning och rekrytering. Ingen rapport då ANDERS inte var 
 närvarande på mötet.   
 - Tävlingsverksamhet och datorfrågor. JONAS har haft möte med 
 tävlingsansvariga. Han har presenterat vilka som är TL 
 (tävlingsledare). Antalet TL är för litet. Det behövs rekrytera och 
 utbilda flera snarast möjligt.   
 - Samordning med Ruterklubben. BO och HANS-OLOV avvaktar 
 kontakt från Ruterklubben angående beslut om framtiden. 



 - Lokal och hyreskontakter. ODD har haft en första kontak med OK:s 
 vaktmästare Sture Karlsson. 
 - Köks- och fikaverksamheten. GUNILLA och ÅSA-LENA har 
 presenterat köksbemanning och rutiner för köksansvariga.
 Inköpsansvarig för cafeteria och förbrukningsmaterial är  Lars 
 Öberg.  
 - Fest- och trivselarrangemang. KRISTER rapporterade om planering 
 av julfesten. 
 - Materialansvar och brickläggning. Ingen rapport då HANS-GÖRAN 
 inte var närvarande på mötet. 
 - Ansvar för hemsidan. ODD se punkt 5. 
 

8. Rapport från ev. övriga uppgiftstagare 

 Inget inkommit. 
 

9. Översyn av klubbens bidragsregler för allsvenskan 

 Tillsvidare ingen ändring. 
 

10. Översyn av klubbens gottgörelse för nyckelpersoner 
 Det är svårt att hitta ett rättvist system. Grunden bör vara att 
 uppdrag fördelas utan krav på gottgörelse. Men vi är på klubben 
 beroende av att vissa personer gör särskilda insatser. För att detta 
 inte skall bli en administrativ belastning föreslås att beslut om 
 gottgörelse fattas av ordförande, vice ordförande och kassör 
 gemensamt på förslag av områdesansvarig eller av enskild medlem. 
 Samråd skall alltid ske med områdesansvarig. 
 

11. Budget- och ekonomi.  
 Åsa-Lena redovisar att ekonomin är under kontroll. 
 

12. Övriga frågor 
 Odd fick i uppdrag att se över klubbens städkostnad. 
 Ev. inställs Amazonbarometern den 16:e nov. pga för få deltagare. 
 Styrelsen beslutade att försöka få fler deltagare så tävlingen kan 
 genomföras. Om inte tillräckligt med deltagare anmälts på 
 torsdagskvällen ställs tävlingen in. 
 

13. Nästa möte. 
 Onsdagen den 10 december klockan 18.30 



14. Avslutning 

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


