BK BJÖRKEN

Protokoll 5/2011-02-21

Protokoll fört vid BK Björkens styrelsesammanträde
den 20 februari 2011

Närvarande:

Ove Mattsson (ordf)
Hans-Göran Larsson
Ulla Johansson
Jonas Dahlgren
Åsa-Lena Ståhl

Frånvarande:

Ingemar Lindgren (suppl)
Fred Östling (suppl)
Olle Vikström
Jan-Erik Åkerman

§ 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 med en liten revideringen och lades till
handlingarna
§ 4 ATT-GÖRA-LISTAN
Att-göra-listan gicks igenom och uppdaterades.
§ 5 ORGANISERINGEN AV CAFETERIAVERKSAMHETEN
Cafeteriabemanningen för måndagar och onsdagar diskuterades. På måndagar får
det bli tävlingsledarens uppgift att se till att det finns kaffe. Den närmaste månaden
ansvarar Ulla för att förbereda fika på onsdagar, och sedan får vi hjälpas åt med
serveringen. Tävlingsledarna för torsdagsspelet ska uppmanas att säga till spelarna
att plocka bort kaffekopparna efter sig.

& 6 KLUBBTÄVLINGAR OCH KLUBBVERKSAMHET
Fortsatt dialog om partävlingsverksamheten på klubben och i distriktet.
§ 7 ÖVRIG TÄVLINGSVERKSAMHET
a) Björklövet Mix den 12 mars.
Jonas ordnar spelande TL från klubben. Ove skikcar ut inbjudan snarast möjligt.
b) DM-lag den 19-20 mars
Jonas D undersöker olika möjligheter att ordna TL till DM Lag.
Ulla fick i uppdrag att höra med Erik O om han kan ansvara för mat för dessa tillfällen
samt för SM Semifinal för lag den 9-10 april och DM par den 16 april.
c) Ammarnäsveckan
Vi ska hjälpas åt att göra reklam för Ammarnäsveckan under veckotävlingarna.
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§ 8 HANDIKAPPANPASSNING AV TOALETTEN
Hans-Göran fick i uppdrag att anskaffa en förhöjd toalettsits med armstöd till
damtoaletten.
§ 9 KORT FÖR SYSTEMDEKLARATIONER
Förbrukningen av systemdeklarationskort är onödigt hög (tänk på miljön). Åsa-Lena
fick i uppdrag att städa upp i lådan där korten samlas in och uppmana folk att
återanvända sina deklarationer.
§ 10 UTBILDNING OCH REKRYTERING
Jonas fick i uppdrag att beställa ett ex av steg 2 i Bridgeförlagets nya kursmaterial.
§ 11 BUDGET OCH EKONOMI
Åsa-Lena redogjorde för det ekonomiska läget. Verksamheten under budgetåret
hittills har i princip gått jämnt upp. Elräkningen är en stor uppgift, och vi beslutade att
se över elavtalet till våren. Åsa-Lena fick i uppdrag att undersöka om pengarna på
checkräkningen kan flyttas till ett konto med högre ränta.
§ 12 NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir söndagen den 13 mars 2011 kl. 18.30.
& 13 MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras:
………………………………
(Ulla Johansson)
sekr.

……………………………..
(Ove Mattsson)
ordf.
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