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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 28 april 2009 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
   Jonas Dahlgren  
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson 
    
 
Frånvarande:  Göran Kullberg 
   Hans-Göran Larsson  
   Monika Strand  
   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)  Bridgemateproblem 
Det är tveksamt om det är någon idé att enbart försöka ta bort oxiden på 
knappsatserna. Rengöring av oxiden bör förmodligen kombineras med byte av 
tangentbordet (gummimattan som man trycker på) . Dock anser vi att priset för nya är 
alldeles för högt. Ove tar kontakt med återförsäljaren för att framföra våra åsikter. 
b)  Anskaffning av bord 
Ove kollar med Göran om vi har beställt bord från Sorsele. Ett alternativ är att anlita 
en snickare i Vännfors som Jonas kontaktat. 
c) TV-apparater 
OK har svarat nej på frågan om de som hyresvärdar kan ordna antennuttag på 
bottenplanet. En alternativ lösning kan vara ett trådlöst alternativ. Frågan kvarstår. 
 
d) Information via ett rullande bildspel 
Vi diskuterade möjligheten att lägga ut information via ett rullande bildspel och de 
problem som i så fall måste lösas. Enligt Jonas kan problem uppstå om man 
samtidigt kör Ruterprogrammet och bildspelet från samma dator. Om vi köper en 
dator endast för detta måste sladdar bytas när man har en barometertävling. Vidare 
krävs en fortlöpande uppdatering som någon måste ansvara för. Frågan bordlades 
tills vidare. 
 
& 5  KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a)  Mästarmötet den 4 maj 
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Ca femton personer har lovat ställa upp till mästarmötet. Vi ska göra reklam på 
onsdag för detta. 
 
b)  KM individuellt 
KM individuellt äger rum måndagen den 11 maj. Sista anmälningsdag blir torsdagen 
den 7 maj. Ulla lägger ut information på nätet och sätter upp anmälningslista i 
lokalen. Vi använder samma två system som är tillåtna för DM individuellt, nämligen 
Modern Standard  och en variant av stark klöver. Jonas D. har färdiga deklarationer 
på en fil som han skickar till Ove för utskrift och inplastning. 
c)  KM-mixed lag 
Beslöts att KM-mixed lag spelas måndag den 18 maj. Ove gör erforderliga ändringar 
i spelschemat som ligger ute på hemsidan. Sista anmälningsdag är fredagen den 15 
maj. Ulla lägger ut information på hemsidan samt sätter upp anslag i klubblokalen. 
d)  Vårfesten den 30 maj 
Vårfesten går av stapeln lördagen den 30 maj. Ove lägger ut en blänkare på 
hemsidan, och Ulla sätter upp anmälningslista i klubblokalen. Avgift är samma som 
för julfesten, dvs. 150 kr för mat och spel. Conny och/eller Jonas tar hand om 
tävlingsledarskapet. Frivilliga behövs för att hjälpa till med serveringen och 
städningen. 
e)  Sommarveckan 
Ove har gjort ett förslag till inbjudan till sommarveckan som godkändes. Denna 
skickar han dels till distriktsförbunden, dels direkt till klubbar i vår närhet. Jonas D tar 
kontakt med Vasa och ber dem också att vidarebefordra inbjudan till andra klubbar, 
bl.a. i Estland och Lettland. En ändring i förhållande till tidigare år är att lagfinalen 
inte spelas på dagtid utan i form av några brickor samma kväll som kvalheaten. 
Ambitionen är att i likhet med föregående år ordna en karaokeafton med buffé. 
Tävlingsledare och folk som hjälper till i cafeterian behöver rekryteras. Oves 
bemanningsschema från i fjol ska användas som mall.  
f)  Nybörjarträffen den 25 mars 
VI har ännu inte sett några resultat från Nybörjarträffen. Ulla kollar med Staffan 
Westerlund på kansliet om något gått fel. 
g)  Sommarbridgen  
Ett schema över ansvariga för sommarbridgen ska göras upp med det snaraste.  

 
&6  ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) DM-individuellt 
Söndagen den 17 maj ordnar klubben DM-individuellt med sista anmälningsdag 
torsdagen den 14 maj. Ove skickar ut inbjudan till klubbar i distriktet.  Ulla sätter upp 
inbjudan i lokalen. Samma deklarationer som för KM individuellt ska användas. 
Jonas D ställer upp som tävlingsledare.  
b) SM-finaler 
De som under året kvalificerat sig till SM-finaler ska få resebidraget utbetalat före den 
1 juli. Göran K ansvarig. 
 
&7 UTBILDNING 
a) Bridgelärarutbildning den 12-13 september 2009 
Förbundet har inte skickat ut någon inbjudan direkt till klubbarna för 
bridgelärarkursen den 12-13 september, vilket är anmärkningsvärt. Information borde 
ges både nu och längre fram under sommaren.  
b) Fortsättningskurs  
Ulla fick i uppdrag att bestämma tid för en diskussion av utbildningsfrågor, bl.a. 
ordnandet av en fortsättningskurs.  



BK BJÖRKEN  Protokoll 7/2009-04-28 

Sidan 3 av 3 

  
&8 BUDGET/EKONOMI 
Göran har låtit hälsa att status quo råder vad gäller budgeten.  
 
& 9  NÄSTA MÖTE 
Nästa styrelsemöte blir söndagen den 24 maj, 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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