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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 24 maj 2009 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson 
   Hans-Göran Larsson 
   Monika Strand 
    
 
Frånvarande:  Jonas Dahlgren 
   Göran Kullberg   
   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 MEDDELANDEN 
a) Bridgemateproblem 
Ove meddelade att nya Bridgemates kommer att finnas på marknaden till hösten, 
och frågan om vi ska satsa på nya knappsatser får vänta till dess.  
b)  Nya bord 
Ove meddelade att ett antal nya bord är beställda hos Vännforssnickaren. 
 
& 5 STÄDNING 
Behovet av en bättre städning av köket diskuterades. Beslöts att höra med 
städfirman vad det skulle kosta att låta dem våttorka golvet.  Fönsterputsen försöker 
vi klara själva med hjälp av några frivilliga. 
 
& 6 LAGPROTOKOLL 
Monika fick i uppdrag att under bridgeveckan byta ut felexpedierade lagprotokoll.  
 
& 7 KASSÖRSFRÅGAN 
Fr.o.m. den 1 juli behöver vi en ny kassör, eftersom Göran Kullberg då flyttar från 
Umeå. Ove tar kontakt med Hans Granberg för besked om han är villig att åta sig 
kassörsuppdraget i fram till årsmötet. Under förutsättning att Hans accepterar detta, 
beslöt styrelsen att i Göran Kullbergs ställe utse Hans Granberg till klubbens 
firmatecknare fr.o.m. den 1 juli 2009. Andra formaliteter med vår bank behöver också 
ordnas till detta datum. 
I samband med detta diskuterade vi också möjligheten att introducera klippkort med 
tio spel plus ett frispel, allt i syfte att minska kontanthanteringen.  
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& 8  KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Vårfesten 
Hasse har koll på det mesta som rör vårfesten. Göran har förberett utdelningen av 
KM-plaketter, och Ulla gör en lista över ’medaljörerna’. Efter sista omgången i ligan 
denna vecka kan även en fördelning av ligaspelets priser göras. Ove tar kontakt med 
Ola Boström för att höra om han i frånvaro av de ordinarie ligaspelsansvariga kan 
hjälpa till att föra in resultaten. Jonas D ansvarar för att priser för förra årets 
sommarserie delas ut.  
 
b) Denna veckas tävlingar 
Hans-Göran och Ove hjälps åt med resterande brickläggningar för denna vecka, 
inklusive vårfesten. Eventuellt kan Erik O tillfrågas om hjälp. Ove tar kontakt med 
Jonas och/eller Göran för att reda ut oklarheter om vem som är TL på onsdag 

 
c) Sommarbridgen  
Sommarserien 
Beslutades att låta alla måndags- och onsdagskvällar ingå i sommarserien. För 
onsdagsspelet ska handikappresultatet gälla. Jonas fick i uppdrag att lägga upp 
serien i ruterprogrammet med de förutsättningarna.  
Brickläggning 
Brickläggningen organiseras så att brickor läggs för hela juni, efter bridgeveckan för 
hela juli och slutligen för hela augusti, Olika färger används för måndagar respektive 
onsdagar. För onsdagar läggs 2x20 brickor. Varje veckas brickor läggs i en back som 
förses med datummärkning.  Hans-Göran ansvarar för juni månad. För att förebygga 
hörselskador från brickläggningsmaskinen ska Ulla inhandla öronproppar. 
Tävlingsledare 
Conny tar måndagen den 1 juni och Ulla onsdagen den 3 juni. Tänkbara TL för övrigt 
är Ove (juni månad), Hasse och Conny (juni/juli), Bengt, Hans-Göran, Valter och 
Jonas D. Ulla fick i uppdrag att fråga Bengt om och när han kan rycka in. Hasse hör 
med Conny om denne så fort som möjligt kan ta en snabbutbildning för de mindre 
rutinerade, där vi också skriver ner en manual. Ett bemanningsschema görs upp, så 
fort vi vet vilka som kan ställa upp.  
Cafeterian 
Monika tar hand om cafeterian under måndagarna, och hon fick i uppdrag att höra 
med andra tänkbara personer om de kan hjälpa till på onsdagar.  
 
&9  SOMMARVECKAN 
Ove har skickat ut inbjudningar till alla distrikt och våra närmast belägna klubbar 
samt några klubbar i Norge. Monika ber Bengt att ringa eller maila till våra vänner i 
Vasa.  
Ulla ser till att anmälningslistor till de olika tävlingarna sätts upp i klubblokalen i 
samband med vårfesten.  
Ett planeringsmöte måste hållas med det snaraste, och Ulla fick i uppdrag att i 
samråd med Jonas bestämma tid för detta. Till det mötet ska vi även be Erik O, Lotta 
T och Gunilla J att komma.  
 
&10 UTBILDNING 
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Den 19 maj hade vi ett möte för att diskutera utbildningsfrågor, där förutom några 
styrelseledamöter även Bengt Andersson, Ola Boström och Valter Johansson deltog. 
Mötet var givande och konstruktivt, och vi kommer att arbeta vidare enligt de riktlinjer 
som där drogs upp.  
 
& 11  NÄSTA MÖTE 
Ulla fick i uppdrag att i samråd med Jonas D bestämma tid för nästa möte, som 
främst kommer att kretsa kring bridgeveckan. (Jfr & 9.) 
 
§ 10 MÖTETS AVSLUTNING 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.  

 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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