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Närvarande: Hans Fernkvist, Mimmi Öckerman, Sonny Arvidsson, Mats Larsson, Elisabeth 
Hellsing och Elisabeth Olsson 
 
 
§ 18 Mötet öppnas 
Ordföranden Hans Fernkvist hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 19 Justerare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sonny Arvidsson 
 
§ 20 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 21 Ekonomi 
Kassören är inte närvarande vid dagens möte, så § 21 bordläggs. 
 
§ 22 Tävlingsverksamhet 
Annandagsbridge 
Mats Larsson fick i uppdrag vid förra styrelsemötet att ordna med en inbjudan till denna 
tävling. Inbjudan har gått ut till samtliga klubbar i Dalarna. 
 
Nygammalt 
Styrelsen beslutar att 
Nygammalt skall spelas den 26 april och att Mats Larsson gör en inbjudan med 
förhandsanmälan till denna tävling. 
 
Spelprogrammet 2006/2007 
Spelprogrammet gås igenom och en del smärre justeringar skall göras. 
 
Styrelsen beslutar att 
Mats Larsson gör dessa justeringar och presenterar det slutgiltiga spelprogrammet vid nästa 
sammanträde. 
 
§ 23 Utbildning 
Sonny Arvidsson håller i kommande fortsättningskurs. När det gäller nybörjarkursen är det 
oklart ännu vem som kommer att hålla i den. 
 
§ 24 Bridgemate 
Mats Larsson informerar om det pågående arbetet med anskaffandet av bridgemate. Mats 
Larsson har tagit fram priser. Avesta bridgeklubb kommer att köpa bridgemate. Kanske 
kommer man att kunna köpa bridgemate tillsammans med andra klubbar och på så vis hålla 
kostnaderna nere. Mats Larsson arbetar vidare med detta. 
 
 
 



 
 
§ 25 Brickläggning 
Brickläggningsmaskinen fungerar inte tillfredsställande. Klubben måste kanske investera i en 
ny maskin. Om så blir fallet går den investeringen före bridgemate. 
 
Klubben måste ha flera personer som ställer upp och hjälper till med brickläggning. Hans 
Fernkvist har pratat med Börje Löfstedt, och han ställer upp och hjälper till men det behövs 
ytterligare personer som ställer upp. 
 
§ 26 Övriga frågor 
Mimmi Öckerman har tittat på det här med födelsedagar. Det går inte att gå in på betalda 
medlemmar och se deras födelsedatum. 
Mimmi Öckerman föreslår att listan med medlemmar delas upp och att vi helt enkelt frågar 
dom om födelsedagar och vilka som ska bort från listan. 
 
Styrelsen beslutar att 
gå på Mimmis förslag. 
 
Jourverksamheten 
På förra styrelsemötet fick Elisabeth Hellsing i uppdrag att ta fram ett förslag till joursystem 
som hon nu presenterar för styrelsen. 
 
Styrelsen beslutar att 
Elisabeth Hellsing får börja tillämpa joursystemet på tisdagsbridgen och att styrelsen senare 
får ta ställning till om joursystemet också ska användas vid övriga speltillfällen. 
 
§ 27 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 24 april kl 17.00. 
 
§ 28 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
………………………………….. 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
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Hans Fernkvist   Sonny Arvidsson 
Ordförande    Justerare 
 
 
 


