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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 15 maj 2011 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf) 
    Ulla Johansson 
   Jonas Dahlgren  
  Olle Vikström 
   Jan-Erik Åkerman 
   Ingemar Lindgren (suppl) 
   Fred Östling (suppl)   
 
Frånvarande: Hans-Göran Larsson 

   Åsa-Lena Ståhl  
    
       
 
§ 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 ATT-GÖRA-LISTAN 
Att-göra-listan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§ 5 MATERIALINKÖP 
Ny skrivare måste inköpas. Ove ombesörjer detta i samråd med Jonas. Jonas fick i 
uppdrag att köpa in nya kortlekar efter att först hört med Åsa hur stor investering vi 
kan göra i detta samt beställa steg 2 i utbildningsmaterialet. Vi diskuterade också TV-
skärmar som alternativ till projektorn, men den frågan bordlades.  
 

& 6 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 

a) Vårfest den 11 juni 
Våra festfixare har börjat förberedelserna för vårfesten. Ove lägger ut information och 
inbjudan på nätet. Ulla hör med Bengt och Åsa om plaketter för KM-mästerskapen..  
b) Höstprogrammet 
Ove och Jonas ska kalla alla intresserade till ett möte för att diskutera utformningen 
av höstprogrammet. En idé att diskutera är någon form av höstserie. Programmet 
ska vara klart att delas ut till vårfesten. 
c) Sommarbridgen 
Under sommaren kommer vi att ordna spel på tisdagar dagtid samt torsdagar 
kvällstid. Ulla, Bengt och Hans-Göran ansvarar för tisdagsbridgen. Ove och Jonas 
gör upp ett TL-schema för torsdagar.  De två veckotävlingarna ingår i en 
sommarserie, där de tio bästa resultaten räknas. Ett mindre symboliskt pris delas ut 
till de tre bäst placerade, och dessutom lottas ett årskort ut bland dem, som deltar i 
sommarserien, en lott/speltillfälle man deltagit. 
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d) Bridgeveckan 4-9 juli 
Ove och Jonas ansvarar för tävlingsarrangemangen, vilket bl.a. innebär att ordna 
tävlingsledare samt att se till att brickläggningen fungerar. Ulla diskuterar med bl.a. 
inköpsansvariga för cafeterian om möjligheterna att ordna minipub efter spelet samt 
eventuellt en buffé med underhållning efter torsdagsmixen.  

 
§ 7 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) Ersättning till tävlingsledare 
Vi fortsätter att följa de rekommendationer FSB gett för ersättning till tävlingsledare. 
Spelande TL får spelavgiften betald. 
b) DM individuellt 
Hittills har endast ett fåtal anmält sig till DM individuellt den 22 maj, och det är därför 
osäkert om det blir någon tävling.  
 
§ 8 BIDRAG FÖR DELTAGANDE I SM-FINALER MM 
Det finns ett skriftligt dokument för klubbens bidragsregler för deltagande i SM-
finaler, men det behöver förtydligas. Ove fick i uppdrag att göra detta samt skicka det 
för kännedom till övriga styrelsemedlemmar.   
 
§ 9 STÄDNING AV KLUBBLOKALEN 
Särskilt efter torsdagsspelet är oordningen stor med kvarlämnade muggar och 
systemdeklarationer mm vid borden. Vi beslutade att till hösten låta de deltagande 
lagen turas om att ha städjour efter tävlingarna. 
  
§ 10  UTBILDNING OCH REKRYTERING 
Till nästa styrelsemöte ska vi kalla några av dem som hållit i kursverksamheten för 
att diskutera uppläggningen av och inriktningen på våra utbildningssatsningar.  Mötet 
bör äga rum under första halvan av juni, och Ulla fick i uppdrag att bestämma 
tidpunkt för detta. Samtidigt tar vi upp frågan om juniorrekrytering.  
 
§ 11  BUDGET OCH EKONOMI 
Åsa-Lena har genom Ulla hälsat att ekonomin är god. Hon fick i uppdrag att öppna 
ett konto med högre sparränta och föra pengarna på checkkontot dit, dock under 
förutsättning att pengarna inte blir låsta.  
 
§ 12 NÄSTA MÖTE 
Ulla bestämmer i samråd med andra utbildningsengagerade tid för nästa möte.  
 
& 13 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………… …………………………….. 
(Ulla Johansson)    (Ove Mattsson) 
       sekr.                    ordf. 
 
 


