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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 13 januari 2009 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
   Jonas Dahlgren 
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson       
   Robert Söderlund 
   Hans-Göran Larsson (suppleant) 
   Monika Strand  (suppleant) 
 
Frånvarande:  Göran Kullberg 
      
 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2    GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor.  
 
§ 3    FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll är ännu inte utskrivet.  
 
& 4 ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Städning 
Monika frågade om våttorkning av golven ingår i vårt städavtal. Så är inte fallet, så 
om vi vill ha den tjänsten får vi betala extra för det.  
b) Inloggning till Ruter 
Jonas informerade om ny inloggningsrutin till Ruter, som gör det möjligt att 
rapportera tävlingarna.   
c) Ansvarsfördelningen inom styrelsen 
Ulla påminde om att frågan om ansvarsfördelningen inom styrelsen bör behandlas 
vid ett senare möte.  
 
§ 5   KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Schema för tävlingsansvariga under våren 
Jonas fick i uppdrag att snarast göra ett schema över tävlingsledaransvariga. Även 
brickläggningsansvaret diskuterades, och Hans-Göran kan eventuellt även ta hand 
om brickor till torsdagsspelet.  
b) Uppföljning av I-medlemmar och höstens kursdeltagare 
I enlighet med tidigare fattat beslut ska vi med början onsdagen den 21 januari starta 
en särskild tävlingsgrupp för nybörjare (max 16 brickor) i syfte att skola in dem i den 
ordinarie tävlingsverksamheten. De som medverkade som lärare vid höstens 
nybörjarkurs ska fungera som faddrar. Ove lägger ut information på hemsidan. Ett 
brev har utgått till I-medlemmar från tidigare år, och dessa ska kontaktas per telefon 
där vi informerar om onsdagssatsningen samt ber dem ge sina synpunkter på 
frågorna i brevet. Ulla, Hans-Göran, Monika, Göran och Hasse ringer ett tiotal 
personer var.  
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c) Åtgärder inför Liga-starten 
Endast ca 10 lag har hittills anmält sig. Vi hjälps åt med att kontakta vissa 
nyckelpersoner för att få fler deltagare.  
Vi beslutade att spela 24-brickors matcher samt att inleda ligan med två 
kvalomgångar i stället för den final som tidigare avslutat ligaspelet. Ove lägger ut 
information om detta på nätet.  
d) Måndagkvällar 
Ulla ska informera om innehållet i kommande måndagkvällar på nätet och genom 
anslag i klubblokalen. Till de kommande två silvertävlingarna sätter vi även upp en 
anmälningslista. Varje styrelsemedlem anmäler sig tillsammans med en partner som 
inte ingår i styrelsen. Vi diskuterade även möjligheten att vända oss till nyckelspelare 
inom klubben och be dem hjälpa till med att göra reklam för måndagar.  
d) Amazonbarometern 
Till Amazonbarometern den 25 januari ska vi utse tre spelande tävlingsledare. 
Monika kollar matfrågan. Vi diskuterade även penningpriser kontra skänkta priser 
men inget beslutades i frågan.  
  
& 6  NÄSTA MÖTE 
Nästa styrelsemöte blir tisdag den 10 februari, kl 18.30.  
 
& 14  MÖTETS AVSLUTNING 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.  

 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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