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Närvarande: Hans Fernkvist, Tord Nilsson, Per-Åke Granlund, Mats Larsson, Mimmi 
Öckerman, Elisabeth Helsing, Sonny Arvidsson och Elisabeth Olsson 
 
 
§ 29 Mötets öppnande 
Ordföranden Hans Fernkvist hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 30 Protokolljusterare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mats Larsson 
 
§ 31 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 32 Ekonomisk rapport 
Per-Åke Granlund informerar om klubbens ekonomi. 
Ekonomin är stabil. 
 
§ 33 Tävlingsverksamheten 
*Annandag Påsk 
Tävlingen Annandag påsk spelades av 23 par, vilket är ett bra startfält. Denna silvertävling 
kommer att spelas även nästa år. 
*Tävlingsprogrammet 2006/2007 
De justeringar i tävlingsprogrammet som skulle göras är gjorda och tävlingsprogrammet är nu 
klart inför nästa säsong. 
 *Sommarbridgen 
Det kommer att ges ut tre priser och ett pris som bygger på handikappsystemet. Detta 
beslutade styrelsen vid ett tidigare styrelsemöte. 
När det gäller handikappsystemet kommer Peter Norén att informera Mimmi Öckerman och 
Elisabeth Helsing hur detta fungerar. 
 
§ 34 Utbildning 
Det saknas ännu en kursledare till nybörjarkursen. 
 
§ 35 Teknik 
Mats Larsson jobbar med att införskaffa ny dator och ny skrivare. Brickläggningsmaskinen 
fungerar, men när nya spelkort skall köpas kommer det att bli aktuellt med en ny skrivare. 
 
Styrelsen diskuterade bridgemate och kom slutligen fram till att införskaffa sådana. 
 
Styrelsen beslutar att 
köpa in 18 stycken bridgemate samt att ge Per-Åke Granlund i uppdrag att undersöka vilka 
skåp det finns att förvara dessa i. Han får även i uppdrag att ta reda på vad som ingår i BBK:s 
försäkring när det gäller stöld och hur man skall förvara stöldbegärliga saker. 
 
 



§ 36 Utveckling av Borlänge BK 
Nya tekniken är en del av utvecklingen. 
Bordsplaceringen klar vid betalning för kvällen. 
Jourspelare vid tisdags bridgen fungerar bra. 
Att framöver ha  någon form av fortbildningsaktivitet. 
 
§ 37 Övriga frågor 
Elisabeth Olsson fick i uppdrag att anmäla BBK:s sommarbridge till tidningen Svensk Bridge. 
 
§ 38 Nästa möte 
Nästa möte hålls måndagen den 15 maj 2006 kl 17.00. 
 
§ 39 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens styrelsemöte. 
 
 
Vid protokollet 
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Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
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Ordförande    Justerare  
   


