
 
 
Borlänge bridgeklubb  Protokoll   5-2008 
   2008-08-19 
 
 
Närvarande: Tord Nilsson, Mimmi Öckerman, Mats Larsson, Per-Åke Granlund, Elisabeth 
Olsson, Elisabeth Helsing, Sonny Arvidsson och Ingeborg Berglund 
 
 
§ 47 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar oss välkommen till det första styrelsemötet efter sommaren och förklarar 
mötet öppnat. 
 
§ 48 Justerare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Norén. 
 
§ 49 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 50 Aktivitetslistan 
En del aktiviteter kvarstår sedan förra genomgången. 
 
Tord och Per-Åke har gjort en inventering av klubbens material. Tord gör en sammanställning 
som han presenterar för styrelsen. 
 
När det gäller renovering av stolarna skall Tord försöka få kontakt med Inge. 
 
Profilsortimentet, där gör Tord ett förslag vad vi ska beställa och presenterar det för styrelsen. 
 
Per-Åke kontaktar Telia för att undersöka om det finns möjlighet att få endast en faktura. 
 
§ 51 Ekonomisk rapport 
Per-Åke presenterar i vanlig ordning en balans- och resultatrapport. Ekonomin är stabil. 
 
§ 52 Avtal 
Efter installation av handikapptoaletten ökar Tunabyggen hyran med 350 kronor/månad. 
 
Styrelsen beslutar att 
acceptera denna hyreshöjning på 350: -/månad. 
 
§ 53 Lokalen 
Målning av fönsterkarmar. 
Styrelsen beslutar att avvakta med detta. 
 
Parkeringsplatser 
3-4 parkeringsplatser finns nu mot huset efter att en dörr och en trappa tagits bort. 
 
 
 



 
 
Gardiner och stolstyg 
Per-Åke pratar med Railie om hon kan tänka sig hjälpa till med inköp av tyger. 
 
Storstädning 
Vad som behövs är en riktig storstädning i våra lokaler. 
 
Elisabeth O tar kontakt med Kickens städ i Leksand och begär in en offert. 
 
 
§ 54 Planering av kursverksamhet 
Annonsbladet har en drive nu, att för 1400 kronor få en annons införd vid två olika tillfällen i 
annonsbladet. Tord presenterar ett förslag till annons, när det gäller nybörjarkursen till hösten 
och föreslår att styrelsen antar förslaget och införandet i annonsbladet. 
 
Styrelsen beslutar att 
anta förslaget och införandet två gånger i annonsbladet. 
 
Nybörjarkursen startar den 18 september kl 18.30 och pågår tio torsdagar samma tid. 
 
 
§ 55 Tävlingskommittén 
Spelprogrammet för hösten 2008 och våren 2009 är godkänt och finns på BBK: s hemsida. 
 
Vad som saknas är en matris där det framgår vilken som har ansvaret vid spelkvällarna. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Mats i uppdrag att iordningställa en matris där det framgår vilka som är ansvariga vid 
spelkvällarna. 
 
Styrelsen vill se en uppföljning av sommarens handikapptävlingar på torsdagarna. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Mats i uppdrag att ta fram en sådan uppföljning. 
 
Systemdeklaration vid trivselbridgen 
Ett system som alla spelar efter vid trivselbridgen och nybörjarbridgen är ett önskemål från 
flera medlemmar. 
 
Styrelsen beslutar att 
Peter och Sonny diskuterar detta och presenterar ett förslag. 
 
När det gäller antalet spelare vid respektive kvällar gör Tord en förteckning över antalet 
spelare. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hur många medlemmar har vi och hur många av dessa har inte betalt medlemsavgiften den 
frågan tar Peter N tag i. 
 
Höstens 4-manna tävling. 
En lista sätts upp där laget anmäler sig. Samtliga lagspelares namn skall anges. 
 
Peter N ordnar så att en anmälningslista finns på anslagstavlan.  
 
§ 56 Trivselkommittén 
Trivselkommittén kommer att träffas vid ett separat möte där vi ska ta fram någon form av 
aktivitet närmare julen.  
Kom gärna med förslag till oss i kommittén. Vilka vi är? Jo, Tord N, Mimmi, Sven-Erik och 
Elisabeth O. 
 
§ 57 Övriga frågor 
 
Förslag att en ersättning till tävlingsledare skall utgå. 
 
Styrelsen beslutar att 
avslå förslaget med den motiveringen att ingen ersättning utgår för någon annan syssla. 
 
En logotyp för BBK 
Tord N tar fram ett förslag till logotyp. Även Jon Christoffersson hjälper till med förslag till 
logotyp. Om vi tycker att något är bra kan vi ge honom 200:- för arbetet. 
 
Projektor 
Mats L talar varmt om det positiva med en projektor och har även möjlighet att skaffa en 
sådan. 
Styrelsen beslutar att 
Mats kollar upp detta med projektorn och testar den. 
 
Seriekoppling av klockan 
Den klocka som finns nu servar bara stora rummet men det finns möjlighet att seriekoppla den 
så även lilla rummet kan ta del av den. 
 
Styrelsen beslutar att 
uppdra åt Peter N att ta kontakt med Jan-Olov om denna seriekoppling. 
 
Vattenkran 
Vredet på en vattenkran sitter löst så det är svart att stänga kranen. 
Per-Åke ringer och anmäler detta fel. 
 
Kopiatorn 
Vår kopiator börjar sjunga på sista versen, men några reparationer blir inte aktuella. Den får 
hänga med så länge den kan. 
 
 



 
 
 
 
 
 
§ 58 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir den 30 september kl 17.00 i Bridgens Hus. 
 
§ 59 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
………………………………… 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
……………………………………….  ………………………………………. 
Tord Nilsson    Peter Norén 
Ordförande    Justerare 
 
 
 


