Borlänge Bridgeklubb

Protokoll
2008-02-19

2-2008

Närvarande: Tord Nilsson, Peter Norén, Mimmi Öckerman, Mats Larsson, Per-Åke Granlund
och Elisabeth Olsson
§ 5 Mötets öppnande
Ordförande hälsar oss välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat.
§ 6 Justerar
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Norén.
§ 7 Föregående protokoll och aktivitetslistan
Föregående protokoll och aktivitetslistan gås igenom. Protokollet läggs med godkännande till
handlingarna. När det gäller aktivitetslistan finns där några punkter som inte är åtgärdade.
§ 8 Ekonomisk rapport
Per-Åke Granlund presenterar den ekonomiska rapporten som även denna gång är positiv.
§ 9 Uppföljning från årsmötet
Tävlings- och trivsel kommitté
En tävlings- och trivselkommitté kommer att bildas. I tävlingskommittén sitter Mats Larsson
(sammankallande), Peter Norén och Peter Johansson, fler kan komma in vid anmälan på
klubbens anslagstavla. När det gäller trivselkommittén så finns idag ingen sammankallande,
lista för intresserade är uppsatt på klubbens anslagstavla.
Guldtävling till hösten kommer inte att bli aktuellt. Däremot till våren 2009 skall BBK
försöka få till stånd en guldtävling.
Handikapptoalett
Tord Nilsson kontaktar hyresvärden för att ta upp frågan om en ombyggnad så att vi får en
handikapptoalett.
§ 10 Budget för 2008-02-25
Tord Nilsson upprättar en budget för 2008. Föregående års budget var en positiv läsning.
§ 11 Tävlingsverksamheten våren 2008
Peter Norén fick i uppdrag att ta reda på vad vi betalar vid deltagande i simultantävlingar när
det gäller mästarpoäng. Behövs en höjning av avgiften vid dessa tävlingar?
Planeringen för 2008 – våren 2009 återkommer tävlingskommittén med.
§ 12 Tävlingsledarutbildning
Peter Johansson har anmält sitt intresse att få delta i den utbildningen.
Styrelsen beslutar att
stå för halva kostnaden andra halvan skall Peter få från Svensk bridge. Kostnad för klubben ca
850 kronor.

§ 13 PRO-Pensionärerna på dagtid.
En diskussion fördes kring ett annat betalningsupplägg för PRO-pensionärerna. Idag betalar
de en klumpsumma per kvartal. En prissättning per spelare på 15 kronor och gång
diskuterades.
Styrelsen beslutar att
inte göra några förändringar i nuläget. För stora risker att vi tappar spelare om de måste vara
med i Svensk bridge och får betala mer än de gör i PRO Kvarnsveden (10☺.
§ 14 Avtal med Dalabridgen
Ett nytt avtal skall tecknas med Dalabridgen. Avtalet kommer att vara oförändrat när det
gäller kostnaderna men med tillägget att BBK får DM-fyrmanna också.
Styrelsen beslutar att
Tord Nilsson tecknar avtal med Dalabridgen.
§ 15 Övriga frågor
Medlemsavgiften har höjts och det innebär att stödmedlemmarna kommer att få betala 100
kronor från 2008-07-01.
§ 16 Nästa styrelsemöte
Nästa möte kommer att hållas den 25 mars 2008 kl 18.30. Plats meddelas senare.
§ 17 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
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