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Närvarande: Sonny Arvidsson, Tord Nilsson, Mats Larsson, Per-Åke Granlund, Elisabeth 
Helsing, Mimmi Öckerman och Elisabeth Olsson 
 
 
§ 100 Mötet öppnas 
Sonny Arvidsson hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 101 Protokolljusterare 
Att jämte Sonny Arvidsson justera dagens protokoll utses Tord Nilsson. 
 
§ 102 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 103 Ekonomi 
Tord Nilsson redovisar ett förslag till budget för år 2007. Styrelsen går igenom förslaget och 
en del justeringar skall göras. 
Styrelsen beslutar att 
Tord Nilsson gör dessa justeringar och uppdaterar budgeten för år 2007. 
 
§ 104 Avtal 
Tord Nilsson presenterar det avtal som skall upprättas mellan Borlänge BK och Dalarnas 
Bridgeförbund när det gäller anställningen av Mia. En del justeringar skall göras och sedan 
överlämnas till DBK för påskrift. 
 
De avtal som skall upprättas mellan BBK och Magic club samt mellan BBK och de olika 
pensionärsklubbarna är inte klart ännu. Dalapensionärerna är inte klart ännu. 
 
§ 105 Ruter 
Peter Norén kom och informerade om ruterprogrammet och hur vi kan gå in i det och se hur 
mycket pengar det finns på Ruterkontot. 
Vi tackar Peter för den information han gav oss. 
 
§ 106 Årsmötet 2007 
Inför årsmötet den 3 februari 2007 ställer Sonny Arvidsson i ordning en 
verksamhetsberättelse och en dagordning, Tord Nilsson skriver de motioner som skall upp på 
årsmötet samt Per-Åke Granlund gör en årsberättelse. 
 
§ 107 Spelstatistik  
Sonny presenterar en tabell där det framgår hur spelarantalet varierat de olika spelkvällarna 
från år 2001 fram till nu. Sommarbridgen och spelet på måndag kvällar har en klar nedgång i 
antalet spelande par. 
Inför årsmötet ställer Tord Nilsson i ordning ett diagram som visar upp och nergången för de 
olika spelkvällarna. 
 
 



§ 108 Övriga frågor 
Nycklar som är i omlopp som går till bridgelokalen bör kontrolleras. Det finns en lista över 
vilka som har en nyckel, den listan skall aktualiseras. Tord Nilsson tog hand om listan och 
kommer att se över den. 
 
Ansvar för fikat vid DM-tävlingarna som går i Borlänge togs upp. Kanske det är möjligt att 
Mia kan ställa upp någon timme på förmiddagarna. 
Sonny och Tord kommer att prata med Mia om detta. 
 
När det gäller kursverksamheten i vår, kommer det att hållas en fortsättningskurs av typen ”1 
½ ” dvs en förenklad fortsättningskurs. Vem som kommer att hålla i denna kurs är inte klart 
ännu, men Mats Larsson och Mimmi Öckerman är villiga att hjälpa till under kursen men då 
inte med huvudansvaret. 
 
”Klippkortet” som skall gälla för trivselbridgen på tisdagar innebär att man efter 5 tillfällen 
blir berättigad till gratis spel en spelkväll i poängligan (måndag, onsdag). Sonny på tisdagens 
trivselbridge. 
 
Per-Åke Granlund informerade om att BBK har överenskommit med Bengt och Ninnan att ta 
över ansvaret för försäljningen av glass och dricka. Styrelsen tackar Bengt och Ninnan för den 
fina service de erbjudit under många år. 
 
§ 109 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte kommer att vara årsmötet som äger rum den 3 februari 2007. 
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