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Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde  
den 28 september 2008 
 
 
 
Närvarande: Ove Mattsson (ordf.) 
   Jonas Dahlgren 
   Hans-Olof Gustavsson 
   Ulla Johansson 
   Göran Kullberg 
      
Frånvarande:  Robert Söderlund 
   Hans-Göran Larsson (suppleant) 
   Monika Strand  (suppleant) 
      
 
§ 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) Idélåda 
Medlemmar har framfört önskemål om en låda där förslag till förbättringar av 
klubbens verksamhet kan läggas. Göran fick i uppdrag att köpa in en sådan och sätta 
upp den i klubblokalen. 
 
b) Presentation av klubben på VBF:s hemsida 
Ove fick i uppdrag att sammanställa information om klubben som kan användas som 
presentation av klubben på VBF:s hemsida. 
 
c) Städning av klubblokalen 
Ove framhöll behovet av att samla styrelsemedlemmar och andra frivilliga till några 
timmars storstädning en helg. I samband med detta diskuterade vi svårigheterna att 
få hyresvärlden OK att åtgärda det skärande missljud som hissen åstadkommer. Erik 
O Sandström lär känna en kompetent person, och Hasse fick i uppdrag att förmedla 
den kontakten till OK. Vidare framhölls vikten av att vi alla hjälps åt med att plocka 
bort efter oss i lokalen, särskilt i ’kundmottagningen’ och brickrummet.  
 
& 5  ANSVARSFÖRDELNING INOM STYRELSEN 
Frågan bordlades till ett senare möte som helt ska ägnas åt denna. Förhoppningsvis 
kan alla styrelsemedlemmar också vara närvarande då.  
 
§ 6   UPPFÖLJNING AV I-MEDLEMMAR 
Ulla redogjorde kort för sin genomgång av och statistik över hur klubbmedlemmar 
förändrat sina bridgespelsvanor, där bl.a. problemen med att fånga upp nybörjare 
klart framgår. Vi beslöt om följande åtgärder: 
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•    Med början den 21 januari 2009 ska årets nybörjarkurs slussas in på 
onsdagar, till att börja med eventuellt som en egen tävlingsgrupp. De olika 
fyrmannalagen ska tillfrågas om de tillsammans kan ställa upp som fadder för 
en nybörjare under ca tio tillfällen.  

•    Vi ska kontakta förra årets nybörjarkurs och andra gamla I-medlemmar och 
informera dem om vår onsdagssatsning. Ove letar fram e-post-filen från 
förbundet med förteckning över dessa. Ulla gör ett utkast till brev där det bl.a. 
står att vi kommer att kontakta dem per telefon för att höra vad vi kan göra för 
att få dem att ta upp sitt bridgespel. Telefonkontakten ska vi hjälpas åt med.  

 
§ 7 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET 
a) Spelprogram för våren 
Ove och Jonas fick i uppdrag att inom tre veckor ta fram ett förslag till spelprogram 
för våren, där de tar i beaktande de förslag som kom fram under årsmötet, bl.a. hur 
fyrmannalagen ställer sig till att flytta lagspelet från torsdag till måndag. Ove gör en 
skriftlig förfrågan om detta, och Ulla skaffar fram kuvert märkta viktigt som kan delas 
ut till lagkaptenerna vid torsdagens ligaspel. Förslaget till spelprogram behandlas vid 
nästa styrelsemöte. Personer som haft synpunkter på hur spelprogrammet kan 
förbättras bjuds in till en dialog inför mötet. 
 
b) Reklam för kommande kvällstävlingar 
Ulla ansvarar för att information om bl.a. kommande två-kvällarssilver anslås i 
lokalen.  
 
& 8  ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET 
a) Allsvenskans division IV  
Anmälningslista till allsvenskans division IV finns uppsatt i lokalen, men reklam ska 
göras under veckans spelkvällar. 
 
b) Övriga tävlingar 
DM-mixed äger rum den 22 november. Conny är tävlingsledare, och Ulla har satt upp 
anmälningslista i lokalen. 
 
& 9  TÄVLINGSLEDARUTBILDNING 
Den 15-16 november ordnar distriktet en TL-utbildning, som är förlagd till BK Björken. 
TL måste ha bronsbehörighet för att en vanlig kvällstävling ska kunna rapporteras till 
förbundet som en bronstävling. Därför måste alla som har TL-ansvar och helst 
många flera delta i den första dagens utbildning, som ger denna behörighet.  
 
 
& 10  JUNIORVERKSAMHETEN 
Hans-Olof och Ove har gjort en uppdatering av klubbens juniorlista.  
 
& 11  UTBILDNING 
Hösten nybörjarkurs är välbesökt. Ulla fick i uppdrag att upprätta en förteckning över 
deltagarna vid kurstillfällena.  
 
& 12   BUDGET/EKONOMI 
Göran meddelade att det ekonomiska läget är något bättre nu än vid motsvarande tid 
i fjol, d.v.s. det är gott. 
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& 13  NÄSTA MÖTE 
Nästa styrelsemöte blir söndagen den 2 december kl. 18.30, då bl.a. praktiska 
detaljer rörande julfesten måste ordnas.  
 
& 14  MÖTETS AVSLUTNING 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.  

 
 
 
 
Ulla Johansson   Ove Mattsson 
sekr.     ordf. 
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