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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 9 september 2008 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  (ordf.) 
   Jonas Dahlgren      
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson 
   Göran Kullberg 
   Hans-Göran Larsson  
   Monika Strand    
Frånvarande:  Robert Söderlund  
      
 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2    GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor.  
 
§ 3    FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
& 4 ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Klubbens medlemsutveckling 
Ove meddelade att han fått uppgifter om medlemsantalet från kansliet. Vid 
halvårsskiftet hade klubben 259 medlemmar, varav 72 I-medlemmar och 7 juniorer. 
Något måste göras för att fånga upp dessa. Jfr diskussionen under & 7 nedan.  
b) Telefonlista 
Enligt Ove bör det vara möjligt att upprätta en telefonlista över klubbens medlemmar 
med hjälp av Excel och medlemsregistret Min Klubb i spader. Vi återkommer till 
frågan. 
c) Klubbens representant vid VBF:s årsmöte 
Ordföranden och sekreteraren fick fullmakt att utse klubbens representant till VBF:s 
årsmöte den 4 oktober i Skellefteå.  
 
§ 5   STYRELSENS KONSTITUERING 
Till de olika styrelseposterna valdes följande personer: 
Vice ordf. Hans-Olof Gustavsson 
Kassör: Göran kullberg 
Sekreterare: Ulla Johansson 
 
Till firmatecknare utsågs Ove Mattsson och Göran Kullberg 
 
§ 6 ANSVARSFÖRDELNING INOM STYRELSEN 
Huvudansvariga för olika verksamheter utsågs enligt följande: 
Cafeterian: Monika Strand 
Lokalen: Hans-Olov Gustavsson och Hans-Göran Larsson 
Tävlingskommittén: Jonas Dahlgren 
Medlemsregistret: Göran Kullberg 
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Utbildning: Robert Söderlund 
Juniorverksamhet: Robert Söderlund 
Datorfrågor: Jonas Dahlgren 
Sponsorfrågor: Åsa-Lena Ståhl  
 
Hemsidan ska snarast uppdateras med dessa uppgifter. Vidare beslöts att vid nästa 
sammanträde diskutera en mer utförlig beskrivning av de olika arbetsuppgifterna. 
 
& 7  HANTERING AV FRÅGOR VÄCKTA AV ÅRSMÖTET 
Årsmötet har givit styrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att slussa in deltagare från 
nybörjarkurser till olika former av tävlingsspel. I linje med förslag som där framfördes 
beslöt vi att: 
(1). Hans-Olof och Ove ska tillfråga några av klubbens rutinerade spelare om de är 
villiga att hålla i en verksamhet för nybörjare på onsdagar, där tävling kombineras 
med utbildande inslag som exempelvis snabbrepetition av nybörjarkursen och 
analyser av spelade brickor.   
(2). Ove sammanställer en lista på de senaste årens I-medlemmar som ska tillfrågas 
om de har intresse av en verksamhet enligt punkt (1) ovan, eller om vi på annat sätt 
kan locka dem till bridgebordet. 
(3). Andra medlemmar ska engageras som mer eller mindre tillfälliga partners till 
nybörjare.  
Det framhölls att det är angeläget att snabbt sörja för någon form av kontinuitet på 
den tävlingsverksamhet, som under våren ordnades för förra årets kursdeltagare. 
Vidare väcktes frågan om möjligheten att erbjuda bridgekurser till ungdomar på 
skoltid.  
 
Övriga frågor från årsmötet bordlades till senare styrelsemöten. 
 
& 8  KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Höstens tävlingsverksamhet 
Jonas gör ett schema, där det framgår vilka som har tävlingsledaransvar för olika 
speltillfällen samt hur back-up för dem är organiserad.  Ulla och Ove ansvarar för 
måndagar, Göran för tisdagar och varannan onsdag (jämna veckor). Höstligan på 
torsdagar sköts av Jonas D, Jonas G, Conny (och Olov?). Bengt tar hand om 
fredagar. 
Brickläggning ska schemaläggas, och senast söndag ska brickor vara lagda till 
tävlingarna under den kommande veckan.  
b) KM-mixed 
Ulla ska sätta upp anmälningslista för KM-mixed som spelas tre måndagar i 
november.  
 
&9  ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) DM-damer 
Klubben ordnar DM-damer den 11 okt. Hans-Olov ansvarar för att lunch ordnas. 
Tävlingsledare är Jonas G.  
b) DM-mixed 
Klubben ordnar DM-mixed den 22 -23 november. Conny tillfrågas om han kan vara 
tävlingsledare. 
d) Allsvenskan division 4 
Ulla och Ove fick i uppdrag att bestämma speldag för allsvenskans division 4 samt 
ordna inbjudan till denna.  
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& 10  JUNIORVERKSAMHETEN 
En uppdatering av klubbens juniorlista ska göras.  
 
&11 UTBILDNING 
Ett tjugotal personer kom till starten av höstens nybörjarkurs, och förutom Robert 
som lärare medverkar Ola Boström, Anita Björnebrink, Hans-Olov, Göran och Ulla 
som assistenter.  
 
& 12 BUDGET/EKONOMI 
Göran meddelade att läget är fortsatt stabilt. Styrelsen beslöt att ersättning ska utgå 
till ordföranden för utlägg för utbildningsmaterial m.m. i enlighet med bifogade kvitton.  
 
& 13  NÄSTA MÖTE 
Nästa styrelsemöte blir söndagen den 26 oktober 2008, kl. 18.30. 
 
6 14 MÖTETS AVSLUTNING 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.  

 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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