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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 10 februari 2009 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson  (ordf.)   
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson 
   Göran Kullberg 
   Hans-Göran Larsson  
   Monika Strand    
Frånvarande:  Robert Söderlund  
   Jonas Dahlgren 
      
 
§ 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) Inköp av förbrukningsmaterial till cafeterian. 
Beslutades att be Inger och Lars Öberg att inköpa 10-15 brickor samt koppar till 
caféterian. 
b) Nummerlappar på borden 
Det har påpekats att nummerlapparna på bordsskyltarna håller på att vara nötta. 
Ove kollar om och hur de kan bytas ut.  
c) Rutiner för beställning av förbrukningsmaterial 
För att underlätta beställning av diverse material från förbundet fick Ove och 
Göran i uppdrag att märka alla artiklar i förrådet med artikelnummer 
d) Årskortsfrågor 
För många är det dags att förnya årskorten. Det finns en lista över datum för 
årskortens giltighet gentemot vilken tävlingsledarna kan stämma av deltagarna.  
e) Städinsatsen 
Ulla fick i uppdrag att framföra ett stort tack på hemsidan  till gruppen som på 
eget initiativ storstädade klubblokalen. 

 
& 5  KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Spelprogram för 2009/10 
Senast den 28 februari ska förslag till spelprogram lämnas till VBF. Styrelsen 
uppdrog åt Jonas D att ta fram ett sådant.  
b) Silverpoängstävlingar 
Ove informerade om de nationella reglerna för att en tävling ska ha 
silverpoängstatus. Minst fem klubbar måste vara representerade, och begränsningar 
finns för hur stor del av deltagarna som kan komma från en enda klubb. BK Björken 
som har mer än 200 medlemmar räknas som tre klubbar, men det blir ändå svårt att 
uppfylla kriterierna, exempelvis vid kvällssilvertävlingar. Vårt två-kvällarssilver i 



BK BJÖRKEN  2009-02-12 
  Protokoll 5/2009-02-10 

Sidan 2 av 3 

januari måste därför nedgraderas till bronstävling. Överhuvudtaget är regelsystemet 
dåligt anpassat till små klubbar och klubbar i glesbygdsområden. 
 
&6  ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a)  Björklövet mixed 
Björklövet mixed ordnas söndagen den 22 februari. Jonas D fick i uppdrag att höra 
med Conny och Jonas G om de kan vara tävlingsledare. Carin har lovat hjälpa till 
med lunch.  
b)  DM för veteraner 
Veteran-DM ordnas den 28 februari som simultantävling på olika håll inom distriktet. 
För att vi säkert ska få spela i Umeå krävs tolv deltagande par. Anmälningslista finns 
uppsatt i klubblokalen, och vi ska göra reklam för tävlingen vid de vanliga 
speltillfällena. Särskilt från fredagsgruppen bör många kunna rekryteras. Ove eller 
Jonas D fungerar som tävlingsledare. Monika kollar lunchfrågan.  
e) Sommarveckan 
Sommarveckan går av stapeln den 29 juni – 4 juli. Med tanke på gäster utifrån, bl.a. 
Vasa, ska vi ringa runt till stadens hotell för att försöka få ett bra pris.  
f) DM-lag final 
Vi ordnar DM-lag final den 21-22 mars. Monika funderar över matfrågan. Tänkbara 
tävlingsledare är Jonas G och Jonas D. Göran tillfrågar dem. 
 
&7 UTBILDNING 
a) Nybörjarträffen 
Nybörjarträffen, d.v.s. en tävling där nybörjare över hela riket spelar samma brickor 
och jämförs med varandra, ska planeras in. Datum för detta ska bestämmas snarast.  
b) Nybörjarbridgen på onsdagar 
Ett relativt stort antal spelare har kommit till onsdagarnas inskolningspelande för 
mindre rutinerade spelare med Hans-Olof som huvudansvarig. Han inleder med ett  
kort teoripass med repetition av vissa moment från kursen, introduktion av nya 
budkonventioner eller analys av intressanta brickor från föregående veckas spel. Vi 
fortsätter med denna form några veckor till, men planen är att under våren slussa in 
spelarna i den ordinarie onsdagsbridgen. Om så önskas ska de då ha möjlighet att 
spela med en mer rutinerad fadder, så vi ska försöka mobilisera ett stort antal 
sådana.  
 
&8 BUDGET/EKONOMI 
a)  Läget allmänt 
Göran redogjorde för det ekonomiska läget, där vi i förhållande till samma tid i fjol 
ligger på plus, bl.a. beroende på att nya sponsorpengar kommit in. Bordsreklamen 
ska uppdateras så att den stämmer med de nya avtalen.  
b)  SISU-bidrag 
Det är oklart huruvida bidrag från SISU kommit in. Ove och Göran kollar detta. 
c)  Frispelskuponger 
Göran påpekade att frispelskuponger ska signeras av den som delar ut dem.  
d)  Matkostnader 
Styrelsen beslutade att bekosta förtäringen för de medlemmar som frivilligt städade 
klubblokalen. 
g) Priser för ligaspelet 
Göran gör ett förslag till priser för vinnarna i ligaspelet, där även överskottet av 
ligaspelet framgår. 
h) Priser till sommarveckan 
Jonas D fick i uppdrag att göra ett förslag till priser för sommarveckan 
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& 9  NÄSTA MÖTE 
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 24 mars 2009, kl. 18.30. 
 
§ 10 MÖTETS AVSLUTNING 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.  

 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 


