
Borlänge Bridgeklubb  Protokoll   10-2006 
   206-12-04 
 
 
 
Närvarande: Tord Nilsson, Per-Åke Granlund, Mats Larsson, Elisabeth Helsing, Sonny 
Arvidsson och Elisabeth Olsson 
 
 
§ 90 Mötet öppnas 
Sonny Arvidsson hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 91 Protokolljusterare 
Att jämte Sonny Arvidsson justera dagens protokoll utses Tord Nilsson. 
 
§ 92 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 93 Ekonomisk rapport 
Per-Åke Granlund informerade om klubbens ekonomi, som är stabil. I slutet av december 
kommer det att betalas ut prispengar för året som gått. 
 
§ 94 Macic klubben 
En förfrågan har kommit från Magic klubb att få hyra våra lokaler en gång i veckan och 
någon helg. Styrelsen ställer sig positivt till att hyra ut lokalen. 
 
Styrelsen beslutar att 
uppdra åt Tord Nilsson att göra ett förslag till avtal, mellan Borlänge Bridgeklubb och Magic 
klubb, till nästa styrelsemöte som då gå igenom. 
 
§ 95 Kontrakt med Dalarnas bridgeförbund 
Ett kontrakt med DBF presenterades av Tord Nilsson. Några justeringar i avtalet skall göras 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Tord Nilsson i uppdrag att göra dessa justeringar samt att diskutera kontraktet med Dan 
Nordberg, ordförande i DBF. 
 
§ 96 Kursverksamhet 
Sonny Arvidsson informerade om att kursverksamheten under hösten är avslutad. Nu återstår 
det en spelkväll för nybörjarna där de kommer att få spela en tävling tillsammans med en 
etablerad spelare. 
 
§ 97 Övriga frågor 

*Skrivelse från Inga-Lis Larsson när det gäller att få folk från trivselbridgen över till de 
vanliga spelkvällarna har inkommit till styrelsen. Hon föreslår någon form av gratisspel 
genom t ex ett klippkortssystem. 
Styrelsen antar förslaget. 

 
Styrelsen beslutar att 
ge Mats Larsson i uppdrag att utarbeta regler hur detta på bästa sätt skall fungera. 



*Inköp av ADSL-abonnemang 
Tord Nilsson föreslår inköp av ett ADSL-abonnemang. Styrelsen godkänner inköpet. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Tord Nilsson i uppdrag an införskaffa detta abonnemang. 
 
*Avtal med pensionärsklubben 
Ett avtal med pensionärsklubben skall upprättas. 
 
Styrelsen beslutar att 
uppdra åt Tord Nilsson att utforma ett sådant avtal. 
 
*Budget inför nästa år 
Per-Åke Granlund och Tord Nilsson skall tillsammans upprätta en budget för år 2007. 
 
*Årsmötet 
Den ersättning som tidigare utbetalats för spel utanför den egna klubben kommer att tas 
bort. Detta kommer att vara en motion till årsmötet. 
Förlängning av Mias anställning 
 
*Försäljningen i pausen 
Alla hjälps åt när det gäller korvförsäljningen i pausen. Styrelsen föreslår att styrelse 
pratar med Bengt när det gäller försäljningen av läsk. 
 
Styrelsen beslutar att 
uppdra åt Mats Larsson att prata med Bengt när det gäller försäljningen av läskedrycker. 
 
*Tävlingsledare 
Flera måste utbildas till tävlingsledare. Peter Norén har bara slutklämmen kvar innan han 
får sin tävlingsledarlicens och den är att vara tävlingsledare under en tävling under 
överinseende av Odd Bendiksen. 
Peter Johansson är redan tävlingsledare och bör ställa upp. 
 
Styrelsen beslutar att 
Mats Larsson pratar med Peter Norén och att Tord Nilsson pratar med Peter Johansson. 
 
*Kritik 
Styrelsen har fått kritik när det gäller att informera om tävlingar som spelats och 
resultaten. 
Styrelsen tar åt sig kritiken och lovar att bättra sig. 
 
*Julgåvor 
Styrelsen föreslår att två fina blomsteruppsättningar skall köpas, en till Mia och en till Per-
Åke, för ca 200 kronor styck. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Sonny Arvidsson i uppdrag att ordnar detta. 
 
§ 98 Nästa styrelsemöte 
Datum för nästa styrelsemöte meddelas senare. 



 
§ 99 Avslutning 
Sonny Arvidsson avslutar dagens styrelsemöte. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………….. 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Sonny Arvidsson   Tord Nilsson 
Ordförande    Justerare 

 
  


