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Närvarande: Tord Nilsson, Mimmi Öckerman, Mats Larsson, Ingeborg Berglund, Per-Åke 
Granlund och Elisabeth Olsson 
 
 
§ 18 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar oss välkommen och ett särskilt välkommen till Ingeborg som är ny 
styrelsemedlem. Därefter förklaras mötet öppnat. 
 
§ 19 Justerare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mimmi Öckerman. 
 
§ 20 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 20 Aktivitetslistan 

• Nytt avtal är tecknat med Dalabridgen. 
• Inventarieförteckningen ska Tord och Per-Åke göra tillsammans 
• Avtal med Magickillarna och pensionärsklubbarna är på gång. 

. 
 
§ 21 Handikapptoalett 
Tord Nilsson har varit i kontakt med Borlänge kommun, Gunder Häggström som lovat att 
återkomma med en handläggare. Eftersom inget hänt tar Tord en ny kontakt med honom. 
 
  
§ 22 Renovering av stolarna 
Styrelsen har varit i kontakt med Inge Johansson angående lagning av stolarna i bridge-
lokalen. En stol har lagats, så att styrelsen kan se hur resultatet blir. 
 
Styrelsen beslutar att  
ge Inge Johansson i uppdrag att renovera de stolar som är i behov av renovering till en 
kostnad av 50:-/ stol med tillägget att vi vill ha stolen något snyggare (målad) vid lagningen 
om möjligt. 
 
§ 23 Mugghylla 
En hylla för muggar är på gång att sättas upp i bridgelokalen. Det är Gundersson som gjort 
denna hylla. 
 
 
 
 
 



 
 
§ 24 Profilsortiment 
Tord har varit in på Internet och tittat på det profilsortiment som finns att tillgå. Kostnaderna  
är ganska stora. Tord och Mats fortsätter att undersöka vad som finns på marknaden. 
 
 
§ 25 Ekonomi 
Per-Åke lämnar en information om ekonomin för klubben. Även denna gång är det en positiv 
information. 
 
Tord har gjort en budget för spelåret 2008-2009. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Per-Åke och Ingeborg i uppdrag att iordningställa denna budget kopplat mot  kontoplan så 
att vi kan följa utfallet mot budget. 
 
 
§ 26 Information från kursverksamheten, enkät 
Mats informerar om kursverksamheten. Det är 16 stycken deltagare och vår förhoppning är att 
samtliga kommer att fullfölja kursen. 
Styrelsen diskuterar att göra en enkät där det framgår hur deltagarna bestämde sig för att gå 
denna bridgekurs. 
 
Styrelsen beslutar att 
Mats gör en sådan enkät. 
 
Även denna gång diskuteras hur vi behåller dessa spelare i framtiden. Ett förslag är att det blir 
en upptaktsträff till hösten där en repetition sker. Fortsättning följer. 
 
§ 27 Tävlingskommittén 
Vad det gäller själva tävlingsverksamheten finns inget nytt att informera om. 
Däremot diskuterades trivselbridgen och att det måste till någon trevlig tävling även för dom 
t.ex. en barometertävling. 
 
§ 28 Trivselkommittén 
Eftersom det inte finns någon kommitté fanns heller inget att rapportera. 
 
Den intresseanmälan som finns på anslagstavlan när det gäller att ställa upp i 
trivselkommittén får sitta uppe ett par veckor till. Tävlingsledaren för kvällen informerar de 
kommande veckorna om att intresseanmälan sitter uppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
§ 29 Lottning av priser 
Det beslut som styrelsen tidigare fattat att lotta ut ett pris vid tävlingar som inte ingår i 
poängligan har inte efterlevt fullt ut. Behöver vi förändra beslutet eller ska vi försöka leva upp 
till vårt tidigare beslut? 
 
 
Styrelsen beslutar att 
beslutet kvarstår och att lottning av priser kommer att ske på de tävlingar som inte omfattas av 
poängligan. 
 
 
§ 30 Övriga frågor 
 Per-Åke påpekade att vi måste städa undan efter varje tävling så att pensionärerna som spelar 
dagtid får en funktionsduglig lokal att tillgå. 
 
 
§ 31 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 28 april kl 17.00 i Bridgens hus. 
 
§ 32 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. 
 
 
Vid protokollet 
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Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
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Tord Nilsson    Mimmi Öckerman 
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