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Närvarande: Tord Nilsson, Per-Åke Granlund, Peter Norén, Sonny Arvidsson, Mimmi 
Öckerman, Mats Larsson, Elisabeth Helsing och Elisabeth Olsson. 
 
 
§ 37 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 38 Justerare 
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Mimmi Öckerman. 
 
§ 39 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 40 Offertförfrågan 
Tord Nilsson redogör för den offert som presenterats för Dalabridgens styrelse. 
En kostnad av 650:-  för hyra och bridgemade samt 1.75/bricka. 
Det kommer att vara 9 stycken tävlingar i Borlänge där Borlänge BK kommer att stå som 
arrangörer. 
 
Efter att Dalabridgen gått igenom offerten tillsammans med Tord Nilsson och Mats Larsson 
och korrigering av priser  antog de den offert som inkommit från Borlänge Bridgeklubb. 
 
Tord fixar ett undertecknat avtal med Dalabridgen. Ett mail finns som bekräftelse. 
 
§ 41 Bridgens dag 
Tord Nilsson har varit i kontakt med Kupolens arrangemangsansvarige om att få presentera 
Borlänge Bridgeklubb och dess verksamhet samt att visa hur man spelar bridge.  
Det verkade positivt och arrangemangsansvarig skulle återkomma för vidare samarbete. 
 
Affischering inför detta ska göras samt att det skall stå en notis i Annonsbladet och Kupolen 
extra. Preliminärt datum den 5 januari om vi kan få Kupolen att acceptera datumet. 
 
Tord Nilsson åtar sig att hålla i detta uppdrag. 
 
Som en följd av Kupolen arrangemangen kommer en nybörjarkurs hållas i början av januari. 
Mats Larsson har hand om de tre första lektionerna och Sonny Arvidsson de sju sista. 
 
§ 42 Aktivitetslistan 
Aktivitetslistan gås igenom och Tord Nilsson ser till att den hålls ajour. 
 
Styrelsen fattade beslut om att avföra fordran på Dalabridgen för O-fakturerade kostnader för 
2005 med motivering till Dalabridgens ekonomiska situation samt den oklarhet som råder 
kring vad som är O-fakturerat. Styrelsen fattade även beslut kring att avföra fordran på 
”söndagspensionärerna” för januari och februari med motivet att de var så få bord som 
spelade att de inte fick in några spelavgifter. 
 



Den lista med nycklar som är i omlopp är klar och överlämnades till Per-Åke Granlund. 
 
§ 43 Spelprogrammet 
Styrelsen gick igenom de tävlingar som ligger närmast i tiden. 
 
När det gäller Div 2 tar Mats Larsson kontakt med Odd. Insjön har framställt en förfrågan att 
få spela sin Div 3 tävling här i Borlänge. 
 
Per-Åke Granlund lägger de brickor som skall spelas vid div 2 och 3 den 22 och 23 
september. Även brickorna till Gilleträffen, Simultantävlingen och Oktobersilver läggs av 
Per-Åke. 
 
Mats gör en inbjudan till DM-lag som spelas några onsdagar framöver. 
På inbjudan ska man ha möjlighet att anmäla lag, par och enskild spelare. Sedan hjälper 
tävlingsansvarig till med att sätta ihop lag utifrån anmälan 
 
Nygammalt kommer att spelas onsdagen den 12 september. Samtliga i styrelsen utom Tord 
som är på tjänsteresa ställer upp som partner. 
 
Gilleträffen den 13/10, där kommer Peter Norén att vara spelande tävlingsledare. Mats fixar 
inbjudan. 
 
§ 44 Mias anställning 
Nytt ettårsavtal har tecknats med Arbetsförmedlingen t.o.m 2008-07-31. Kostnaden för 
klubben kommer att vara ungefär 1000 kronor/månad. 
 
Tord Nilsson skickar över avtalet till Elisabeth Olsson. 
 
§ 45 Ekonomisk rapport 
Per-Åke Granlund redogör för klubbens ekonomi som är stabil och har en positiv trend. 
 
Per-Åke får i uppdrag att se över om det är några investeringar som bör göras. 
 
Per-Åke tillsammans med Tord ser över hur mycket intäkter medlemsförsäljningen av godis 
och korv ger. 
 
§ 46 Övriga frågor 
 
Klubben har två stycken brickläggningsmaskiner och båda tycks fungera tillfredsställande. 
 
En förfrågan om en soffa till ”lilla rummet” kom upp. Det finns en soffa som skulle kunna 
användas. Förfrågan om en soffa till ”lilla rummet” avslogs av styrelsen med motiveringen att 
platsen behövs för bridgebord vid större tävlingar. 
 
Höstfesten 
Till nästa styrelsemöte bjuds festkommittén in. Klubben ställer upp med en subvention på 100 
kr per deltagare. 
 
Priser vid spelkvällar 
En förfrågan om priser vid spelkvällarna har kommit från en medlem. 



Förslaget är att de två bästa paren får pris sen lottas det tredje priset ut. 
 
Styrelsen beslutar att 
När det är en tävling med prispengar kommer ett pris att lottas ut. 
 
Jourspelare 
Att en spelare skall vara jourspelare på måndagar läggs på is tillsvidare då ingen i styrelsen i 
dagsläget ser en möjlighet att kunna genomföra arrangemanget. 
Däremot finns det en lista på jourspelare när det gäller tisdags spelet. 
 
 
§ 47 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte hålls måndagen den 17 september kl 17.30 i Bridgens hus. Då kommer även 
festkommittén att närvara. 
 
 
Vid protokollet 
 
……………………………… 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
 
 
Justerare 
 
 
………………………………  ……………………………… 
Tord Nilsson    Mimmi Öckerman 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


