
Borlänge Bridgeklubb  Protokoll   5-2006 
   2006-05-15    
 
 
Närvarande: Hans Fernkvist, Sonny Arvidsson, Mats Larsson, Per-Åke Granlund, Mimmi 
Öckerman och Elisabeth Olsson 
 
§ 40 Mötets öppnande 
Ordföranden Hans Fernkvist hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 41 Protokolljusterare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per-Åke Granlund. 
 
§ 42 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 43 Ekonomisk rapport 
Per-Åke Granlund informerar om klubbens ekonomi. 
Ekonomin är stabil. 
 
§ 44 Arbetsfördelning inom styrelsen 
Ordföranden presenterar ett förslag till arbetsfördelning inom styrelsen. 
 
Styrelsen beslutar att 
godkänna förslaget. 
 
§ 45 Tävlingsverksamhet 
Spelprogrammet 2006/2007 
På grund av fallande intresse för tävlingen nygammalt föreslår styrelsen att denna tävling tas 
bort. 
 
Styrelsen beslutar att  
ta bort nygammalt från spelprogrammet och göra en tävling Nygammalt någon tisdag till 
hösten. 
Denna ändring i spelprogrammet gör Mats Larsson. 
 
Sommarbridge 
Sommarbridgen startar måndagen den 5 juni och torsdagen den 8 juni. Priser kommer att 
utdelas efter varje tävling. Mats Larsson har tagit fram en mall hur priserna skall fördelas. 
 
Sommarsilver kommer att spelas den 21 och 28 augusti. 
 
§ 46 Utbildning - Bridgens Dag 
När det gäller utbildning har det inte hänt så mycket. Det som är på gång är att Mimmi 
Öckerman och Elisabeth Helsing skall få information om handikappsystemet. 
 
Bridgens dag 
Den 26 augusti är det Bridgens dag. Annonser kommer att finnas i Annonsbladet, BT och DD. 
 



Ett förslag kom upp och det är att ”visa upp oss” på Kupolen med t ex två spelbord där vi 
sitter och spelar och kan då samtidigt marknadsföra bridgen. Detta skulle vi då göra veckan 
före Bridgens dag. 
 
Styrelsen beslutar att 
anta förslaget och uppdra åt ordföranden att undersöka om detta är möjligt att genomföra. 
 
§ 47 Jourverksamheten 
Jourverksamheten fungerar bra på tisdagskvällarna.  
 
§ 48 Övriga frågor 
Mimmi Öckerman har tittat över medlemslistan för att få fram födelsedata på våra 
medlemmar. Listan innehåller en rad personer som inte är aktuella längre. Styrelsen föreslår 
att Per-Åke Granlund försöker få fram aktuell medlemsförteckning. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Per-Åke Granlund i uppdrag att ta fram en aktuell lista över våra aktiva medlemmar. 
  
Mats Larsson informerar om en klocka, där rondtiden anges och när halva ronden har gått. 
När det är en minut kvar visas denna minut sekund för sekund och avslutar sedan ronden med 
en signal. 
 
Styrelsen beslutar att 
införskaffa en sådan klocka till klubben. 
 
§ 49 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 14 augusti kl 17.00. 
 
§ 50 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens styrelsemöte samt önskar oss alla en 
trevlig sommar. 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………….. 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
………………………………  ………………………………….. 
Hans Fernkvist   Per-Åke Granlund 
Ordförande    Justerare 
 


