
Borlänge Bridgeklubb  2007-03-22   2-2007 
 
 
Närvarande: Tord Nilsson, Per-Åke Granlund, Mimmi Öckerman, Mats Larsson, Elisabeth 
 Helsing och Elisabeth Olsson. 
 
Plats: Hemma hos Tord Nilsson 
 
 
§ 12 Mötets öppnande 
Tord Nilsson hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 13 Protokolljusterare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mats Larsson. 
 
§ 14 Föregående protokoll  
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 15 Aktivitetslistan 
Uppföljning av utestående aktiviteter 
 

Avtal med Magic-killarna och pensionärsklubbarna gås igenom. En del justeringar skall 
göras. Efter justeringarna kontaktar Tord Nilsson pensionärsklubbarna och Magic-
killarna. 
 
En hel del nycklar till bridgeklubben är i omlopp. Listan på utelämnade nycklar gås 
igenom. Tord Nilsson kontaktar de som har nycklar och uppdaterar listan. Samtliga 
nycklar skall kvitteras. 
 
Plaketter till KM-par och KM-mixed. Mimmi presenterade två förslag till plaketter. 
Styrelsen enades om ett av förslagen och gav Mimmi i uppdrag att införskaffa denna 
plakett. 
 
En förlängning av DM-lag samt en 4-manna serie till hösten? Mats Larsson informerar om 
detta på spelkvällen den 29 april. 
 
En utbildningsdag inom klubben kommer att hållas den 10 maj 2007. Tord., Mats, 
Elisabeth H och Per-Åke informerar om denna utbildningsdag. 
 
En mötesplan för året skall upprättas. En gång/månad (torsdagar) skall styrelsen träffas. 

 
§ 16 Ekonomi och spelintäkter 
Per-Åke informerar om den aktuella ekonomiska situationen. 
Styrelsens önskemål är att få fram en ekonomisk redovisning för varje månad. Till nästa 
styrelsemöte presenterar Per-Åke en ekonomisk månadsrapport. 
Ekonomin är bra även så intäkterna på spelkvällarna. 
 
§ 17 Offert till Dalabridgen 
Dalabridgen kommer att gå ut med en offertförfrågan när det gäller DM-tävlingarna. 



Borlänge bridgeklubb kommer att hantera offertförfrågan så att vi kommer att ge ett samlat 
pris för samtliga tävlingar och ett högre pris för enskilda tävlingar. 
 
§ 18 Mias anställning 
Det kommer att vara samma ersättning från arbetsförmedlingen som det är nu. Hur 
Dalabridgen ställer sig till fortsatt anställning av Mia är i dagsläget inte klart. 
 
Utgången av Dalabridgens anbudsförfrågan kommer att påverka Mias fortsatta anställning. 
 
En checklista vad som skall göras efter en spelkväll kommer att upprättas. Elisabeth O får i 
uppdrag att upprätta en sådan checklista. Klubbens medlemmar måste få veta vad som skall 
göras och hur det görs. 
 
§ 19 Trivsel 
På årsmötet kom frågan upp om någon form av trivselkväll. Styrelsen tycker förslaget är bra 
och försöker få ihop en festkommitté. 
Mimmi får i uppdrag att fråga Harriet, Monica, Håkan, Markus och Lennart om de är villiga 
att ta på sig uppdraget. En fest bör planeras till början av september. 
 
§ 20 Jourspelare 
Jourspelare fungerar bra på tisdags bridgen men inte på övriga spelkvällar. Till hösten skall 
styrelsen försöka få igång jourspelet även måndagar och onsdagar. 
Elisabeth Helsing får i uppdrag att ta tag i detta till hösten. 
 
§ 21 Övriga frågor 
En fråga kom upp till diskussion och det gällde inlämnande av deklarationen. Skall klubben 
redovisa att vi har en anställd? 
Tord Nilsson fick styrelsens uppdrag att kontakta skattemyndigheten om detta. 
 
Elisabeth O eftersökte papper för anmälan till Svensk bridge om sommarbridge. Tord kollar 
med Peter N om han har papperen och fixar detta. 
 
Kort på Axfood för att handla godis etc. Klubben har redan kort på Axfood, tyvärr är det så 
dåliga priser att det lönar sig att handla på extrapriser hos Willys etc. Vi får tala med Christer 
och Roger om vi kan vara med och handla när det kommer kampanjer. Tord kollar med 
Christer och Roger. 
 
§ 22 Nästa möte 
Nästa möte hålls torsdagen den 3 maj kl 19.00 hemma hos Elisabeth Olsson. 
 
Vid protokollet 
 
………………………… 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
  Justerare 
 
 
………………………………  ………………………………………. 
Tord Nilsson   Mats Larsson 
Ordförande   Justerare 
 



 

 
 
 
 
    


