
 
 
 
Borlänge bridgeklubb  Protokoll   4-2008 
   2008-05-22 
 
 
Närvarande: Tord Nilsson, Sonny Arvidsson, Elisabeth Helsing, Mats Larsson, Per-Åke 
Granlund och Elisabeth Olsson 
 
 
§ 33 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 34 Justerare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Elisabeth Helsing. 
 
§ 35 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 36 Aktivitetslistan genomgång 
Efter senaste genomgången av aktivitetslistan kvarstår de flesta aktiviteterna. 
 
När det gäller ansökan om bank på Internet skall Per-Åke undersöka om det är idé att byta 
bank. I så fall kommer Sparbanken att bli aktuell. 
 
Plaketter till avslutningen är ordnat. 
 
När det gäller enkäten från nybörjarkursens deltagare, ser det ut som om en person som 
besökte Bridgens dag på Kupolen kom till nybörjarkursen. Annars är det genom bekantas 
bridgeintresse som flertalet kommit till kursen. 
 
§ 37 Ekonomisk rapport 
Per-Åke redogör för den senaste resultatrapporten. Där finns två utgiftsposter som skall 
undersökas närmare. 
Dels är det en personalkostnad från Fora och en kostnad från Tele 2. 
 
Styrelsen ger Per-Åke i uppdrag att undersöka vad det är för kostnader. 
 
§ 38 Avtal 
Dalabridgen (reaktion under Dalabridgens årsmöte) 
En vädjan från Dalabridgens ordförande att DM-final lag får spelas i Ludvika. 
 
Styrelsen beslutar att 
Tord Nilsson kontaktar Dalabridgens ordförande och diskuterar detta. 
Eftersom Borlänge Bridgeklubb kommer att göra en ekonomisk förlust om finalen spelas i 
Ludvika är kanske en kompensation av något slag på sin plats. 
 
 
 



 
 
§ 39 Bridgelokalen 
 
En handikapptoalett är på gång att färdigställas. 
 
En ny spis är på gång. 
 
Målning av bl a fönstren. 
 
Har Roger Johansson några anställda som skulle kunna utföra detta arbete. 
 
Styrelsen ger Mats Larsson i uppdrag att 
ta kontakt med Roger Johansson. 
 
Parkeringsplatser 
När en ytterdörr och en trappa tagits bort finns det utrymme för parkering av fyra bilar 
framför huset. Det gör att fyra platser vid infarten till gården försvinner. Fundamenten för 
trappan måste först tas bort. 
 
 
§ 40 Planering och uppföljning av kursverksamheten 
Sonny Arvidsson informerar om den kursverksamhet som bedrivits under spelåret. Kursen har 
fungerat bra men nu gäller det att ta vara på de nya medlemmarna och hur gör vi det på bästa 
sätt. Frågan har aktualiserats många gånger utan något egentligt svar. 
 
Styrelsen beslut att 
ge tävlingskommittén i uppdrag att under några torsdagar i höst anordna ett fyrmannaspel för 
nybörjare. 
 
§ 41 Rapport från tävlingskommittén 
Spelprogrammet för hösten 2008 och våren 2009 är på gång. 
 
§ 42 Rapport från trivselkommittén. 
Kommittén planerar ha lite rondpriser på  barometern den 27/5. 
 
§ 43 Anställning av Mia 
Tord Nilsson skall träffa arbetsförmedlingen den 2 juni 2008 för att förhandla fram ett nytt 
avtal när det gäller anställningen av Mia. Borlänge Bridgeklubb skall försöka förhandla fram 
en avtalsperiod som är längre än ett år. 
 
§ 44 Övriga frågor 
Nya medlemsavgiften. För sent inkommen ändring. 
Styrelsen skall informera medlemmarna att anmälan om ny avgift kom in för sent till 
förbundet. 
 
 
 
 
 



 
Renovering av stolarna har inte påbörjats. När det gäller val av tyg till stolarna får Per-Åke i 
uppdrag att diskutera detta med Railie vilket tyg som är lämpligast att använda till stolarna. 
 
Avgiften för stödmedlemmar kommer att vara oförändrad 30 kronor. 
 
Planering av styrelsemöten inför hösten 2008. 
Styrelsen beslutar att mötena läggs på tisdagarna 16.30 och att så många som möjligt stannar 
kvar och spelar med nybörjarna på trivselbridgen. 
 
§ 45 Nästa styrelsemöte 
Vi ses till hösten.  
 
§ 46 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och önska oss alla en fin sommar. Därefter avslutas 
styrelsemötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
………………………. 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
……………………………..   ……………………………….. 
Tord Nilsson    Elisabeth Helsing 
Ordförande    Justerare 
 


