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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 24 mars 2009 
 
 
 
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 
En justering ska göras av § 8h. Jonas D ska göra ett förslag till priser för 
sommarserien, inte sommarveckan. I övrigt godkändes protokollet och lades till 
handlingarna.  
 
& 4 ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Bridgemateproblem 
Knappsatserna på bridgematen krånglar, och liknande problem rapporteras från 
många håll i landet. Hans-Göran fick i uppdrag att undersöka om det hjälper att ta 
bort lagret av oxid som kan ha bildats. Ove tar kontakt med återförsäljaren i Sverige 
och uppmanar honom att påtala problemet för tillverkaren. Kvaliteten på apparaterna 
måste förbättras! 

b) Instruktioner för datoranvändare och TL 
Ove och Jonas gick igenom en PM om hur vi ska handskas med våra datorer och 
med bridgematen för att undvika strul och stora haverier. PM:en ska kompletteras på 
några punkter och sedan distribueras till alla berörda.  

c) Anskaffning av bord 
Ett tiotal nya och mer stabila bord måste anskaffas. Göran kollar med Björn 
Holgersson i Sorsele vad det skulle kosta att beställa sådana därifrån. Jonas D tar 
kontakt med Jonas G för att höra vilken skola i Umeå som sagt sig kunna tillverka 
bord åt oss.  
d) TV-apparater 
Ett par TV-apparater har skänkts till klubben. Den större ska placeras på bottenplanet. 
Ove kollar med OK hur antennfrågan ska kunna lösas där. Lars Öberg har erbjudit sig 
att ordna hylla för apparaten på övre plan, vilket vi tacksamt accepterar.  
 
& 5  KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
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a) Nybörjarträffen den 25 mars 
Ett tiotal par har anmält sig till nybörjarträffen, som Hasse håller i.  
b) Nybörjarbridgen 
Vår satsning med faddrar för nybörjare har fungerat bra, och onsdagsspelet har fått 
ett stort uppsving. Efter nybörjarträffen kommer verksamheten med ett stort antal 
jourhavande faddrar att upphöra. För de som vill ska det dock fortfarande finnas 
möjlighet spela med en mer rutinerad partner. I så fall ska dessa i förväg anmäla sitt 
behov till Ulla eller Hasse, som ser till att någon fadder finns till hands.  
c) Mästarmötet den 4 maj 
Vi gör på samma sätt som i fjol med mästarmötet. Ove tar fram en lista på de högst 
rankade inom klubben, och så frågar vi dem till dess vi fått ca 16 stycken som är 
villiga att ställa upp.  
d) KM-mixed lag 
Göran har uppmärksammat att vårens spelprogram inte stämmer, eftersom ligans 
sista omgångar krockar med KM-mixed för lag. Ove kollar upp frågan. 
e) Sommarprogrammet 
Sommarens spelprogram fastställdes. Det gäller fr.o.m. måndagen den 1 juni med 
spel på kvällstid på måndagar (24 brickor) respektive onsdagar (20 brickor). Båda 
kvällarna ingår i sommarserien. Måndagen den 29 juni samt onsdagen den 1 juli 
utgår det ordinarie kvällsspelet pga av bridgeveckan. Inte heller blir det något 
kvällsspel måndagen den 27 juli, som sammanfaller med bridgefestivalen i Örebro. 
f) Sommarveckan 
Ove lägger snarast ut information om sommarveckan på nätet. En mer detaljerad 
information om programmet levereras senare. Bl.a. ska vi ta ställning till frågan om 
lagfinalens vara eller icke-vara. Vi påminde också varandra om att vi ska kolla 
hotellpriser med tanke på tillresta gäster.  

 
&6  ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a)  SM-semifinal för lag den 25-26 april 2009 
VI arrangerar denna tävling med 2,5 matcher på lördag och 2,5 på söndag. Start kl. 
13.00. Monika ordnar lunch. Jonas G har tillfrågats om han kan vara tävlingsledare. 
b)  DM för veteraner 
DM för veteraner flyttades till Skellefteå eftersom för få deltagare anmält sig på 
hemmaplan. Till nästa år måste vi mer aktivt försöka värva deltagare.  
c)  Björklövet mixed 

 Björklövet mixed ställdes in eftersom tävlingen inte gick att ordna som silvertävling. 
Bestämdes att vi i liknande fall fortsättningsvis ändå kör tävlingarna men som 
bronstävlingar och att detta ska framgå i inbjudan.  
 
&7 UTBILDNING 
a) Bridgelärarutbildning den 12-13 september 2009 
Förbundet ordnar en bridgelärarkurs för den norra regionen den 12-13 september. 
BK Björken står som värd och ställer sina lokaler till förfogande. Förbundet står för 
matkostnaderna, som vi beräknar till 200 kr/per för båda dagarna. Vi måste värva 
intresserade deltagare från klubben.  
b) Fortsättningskurs  
Många har uttryckt önskemål om fortsättningskurser. Vi diskuterade tänkbara 
uppläggningar, bl.a. att det skulle behövas en kurs både för mer avancerade spelare 
och för mindre rutinerade. Vi beslöt att lägga in ett särskilt möte för att diskutera 
utbildningsfrågor.  
  
&8 BUDGET/EKONOMI 
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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. 
b)  SISU-bidrag 
Det är fortfarande oklart huruvida alla bidrag från SISU kommit in. Göran och Ove 
kollar detta. 
b) Priser för ligaspelet 
Göran har gjort ett förslag till priser för vinnarna i ligaspelet. Han fick i uppdrag att 
revidera detta så att prissumman för varje liga blir proportionell mot antalet 
deltagande lag, dvs 37,5 %, 37,5 % respektive 25 % för div 1, 2 respektive 3.   
 
& 9  NÄSTA MÖTE 
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 28 april, kl. 18.30. 
 
§ 10 MÖTETS AVSLUTNING 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.  

 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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