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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 14 november 2010 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf) 
   Hans-Göran Larsson 
   Ulla Johansson 
   Åsa-Lena Ståhl 
   Olle Vikström 
   Fred Östling (suppl) 
   Jennie Angeria (suppl) 
 

Frånvarande: Jonas Dahlgren 
   Jan-Erik Åkerman 
   Ingemar Lindgren (suppl) 
 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2    GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3  FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 4 ATT-GÖRA-LISTAN 
Att-göra-listan gicks igenom, där den trasiga hissen fortfarande är ett akut och 
svårlöst problem. Ove meddelade att förhandlingar pågår med OK. 
 
§ 5  ANSVARSFÖRDELNING INOM STYRELSEN 
a) IT-ansvar  
Olov Angeria kommer att hjälpa den IT-ansvarige Jonas Dahlgren med datorfrågor. 
Ola Boström finns också som stöd.  
b) Organiseringen av cafeteriaverksamheten.  
Lars och Inger Öberg har lovat att ansvara för inköpen till cafeterian. Bemanningen 
av fiket har preliminärt lösts, och Ove skall skicka en lista till Jennie över personer 
som kan rycka in. 
 
§ 6 DATOR- OCH PROJEKTFRÅGOR 
Projektorn fungerar nu, men ingen av våra två datorer är särskilt driftsäkra. Jonas, 
Ola och Olov fick i uppdrag att undersöka vad inköp av nya skulle kosta.  
 
§ 7 HANTERING AV KONTANTER 
På Åsa-Lenas förslag beslutade styrelsen att använda Nordeas dagkasseavtal för 
hantering av kontanter.  
 
& 8 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Måndagsspelet 
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Olika idéer för att få bättre fart på måndagsspelet diskuterades. Ett förslag var att 
under våren göra en måndagsserie med penningpriser, där alla resultat får räknas. 
Tävlingsansvariga får ta ställning till detta.  
b) Julfesten den 11 dec 
Ulla fick i uppdrag att fråga Erik O om han vill ansvara för maten. Ove frågar Conny 
och Jonas om de tar hand om tävlingen. Priser för sommarserien ska delas ut, och 
Jonas fick i uppdrag att ordna detta. 
c) Spelprogram för våren 
Jonas fick i uppdrag att göra upp vårens spelprogram som skall var klart,innan det är 
dags för julfest. 
 
§ 9 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) DM - mixed 
DM-mixed spelas lördag den 20 nov. Conny ställer upp som tävlingsledare. Ulla 
rådgör med Erik om matfrågan.   
b) Allsvenskan division 4 
Fem lag har anmält sig till lagspel div 4, och tävlingen går av stapeln den 22-23 
januari 2011.  
 
§ 10  UTBILDNING OCH REKRYTERING 
Olle meddelade att flera av hans kompisar är villiga att hjälpa till med någon form av 
utbildningssatsningar riktade till ungdomar. Olle fick i uppdrag att ta kontakt med 
Roger Wiklund på kansliet för att få hjälp med lämpligt material.  
 
§ 11  JUNIORVERKSAMHET 
Olle meddelade att förbundets juniorrally är nedlagt.  
 
§ 12  BUDGET OCH EKONOMI 
Åsa-Lena redogjorde för ekonomin.  
 
§ 12 NÄSTA MÖTE 
Preliminärt datum för nästa möte är söndagen den 5 dec 2010, kl. 18.30. 
 
& 13 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………… …………………………….. 
(Ulla Johansson)    (Ove Mattsson) 
       sekr.                    ordf. 
 
 


