
Borlänge Bridgeklubb  Protokoll   9-2006 
   2006-09-25 
 
 
Närvarande: Sonny Arvidsson, Tord Nilsson, Mats Larsson, Per-Åke Granlund, Elisabeth 
Helsing, Mimmi Öckerman och Elisabeth Olsson 
 
Plats: Banverket 
 
§ 79 Mötets öppnande 
Sonny Arvidsson hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 80 Justeringsman 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mimmi Öckerman. 
 
§ 81 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och lägges med godkännande till handlingarna. 
 
§ 82 Arbetsuppgifter för B-M Wulkan 
 
Styrelsen diskuterar de arbetsuppgifter som B-M Wulkan skall göra och föreslår att ett 
veckoschema upprättas. 
Styrelsen beslutar att 
Ge Sonny och Tord i uppdrag att upprätta förslag till veckoschema. 
 
Elisabeth Olsson har varit i kontakt med HTF:s kontor i Gävle och ändrat kontaktperson för 
B-M Wulkan. Ny kontaktperson efter Hans Fernkvist är Elisabeth Olsson. 
 
När det gäller statsbidrag för B-M Wulkan, måste den bekräftelse som följde med beslutet om 
lönebidrag undertecknas och skickas in. 
 
Styrelsen beslutar att 
Elisabeth Olsson kontaktar Hans Fernkvist angående denna bekräftelse. 
 
När det gäller förtäring under bridgekvällarna diskuterade styrelsen om det eventuellt är 
möjligt att köpa in ingredienser till detta hos bröderna Johansson. 
 
Styrelsen beslutar att 
Mats Larsson  tar kontakt med Christer och Roger och diskuterar detta. 
 
§ 83 Brickläggningsmaskin 
Den nya brickläggningsmaskinen fungerar inte tillfredsställande. Programmet skall skrivas 
om och sedan skall maskinen fungera. 
 
Styrelsen beslutar att 
Mats Larsson gör de programändringar som behövs göras. 
 
 
 
 



Den gamla brickläggningsmaskinen skickas till Avesta för en genomgång. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Mats Larsson i uppdrag att se till så maskinen kommer med bussgods till Avesta. 
 
§ 84 Budget 
Per-Åke Granlund presenterar en budget för de sista 4 månaderna av år 2006. 
 
Styrelsen beslutar att 
godkänna budgeten för de sista 4 månaderna av år 2006 
samt att ge Sonny Arvidsson i uppdrag att upprätta en budget för år 2007. 
 
§ 85 Diskussion med Dalabridgen 
Sonny Arvidsson och Tord Nilsson informerade om den kontakt de har haft med Dan 
Nordberg, ordförande i Dalabridgen, när det gäller B-M Wulkan. Ett kontrakt skall upprättas 
när det gäller anställningen av B-M Wulkan. 
 
När det gäller bridgemate och brickläggning skall kostnaderna vara 200:-/helg för bridgemate 
och 1:-/bricka. 
 
Ett avtal med pensionärsklubben skall upprättas. 
 
§ 86 Aktivitetslistan 
Listan gås igenom och vissa punkter är åtgärdade. Ny aktivitetslista se bil 1. 
 
§ 87 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 88 Nästa sammanträde 
Datum för nästa sammanträde kommer att meddelas senare. 
 
§ 89 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………… 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
 
 
………………………………………..  …………………………………….. 
Sonny Arvidsson   Mimmi Öckerman 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
 
 



 

Aktivitetslista     Bilaga 1 
 
Att göra     Ansvar 
 
Anställningspapper  mm fylls i och sänds in  Per-Åke 
 
Förslag till budget för år 2007 tas fram   Sonny 
 
Ordna sammanträffande mellan Mia, Sonny och Tord 
Eventuellt Mimmi    Per-Åke 
 
Brickläggningsmaskin, reparation   Mats 
 
Avtal med Dalabridgen    Tord 
 
Avtal med pensionärsklubben   Tord 
 
Schema till Mia    Sonny och Tord 
 
Prata med Christer och Roger   Mats 
 
Prata med Rolf Larsson ang representationsregler  Elisabeth 
    
Prata med Hans Fernkvist    Elisabeth 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


