Borlänge Bridgeklubb

Protokoll
2008-10-16

6-2008

Närvarande: Tord Nilsson, Peter Norén, Elisabeth Hellsing, Mats Larsson, Ingeborg
Berglund, Sonny Arvidsson, Per-Åke Granlund och Elisabeth Olsson

§ 60 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 61 Justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Norén.
§ 62 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna.
§ 63 Aktivitetslistan
Aktivitetslistan gås igenom
Internetbanken
Sonny tar kontakt med Nordea
Inventarieförteckning
Inventarieförteckningen är genomförd. Nu återstår bara att få förteckningen renskriven. Detta
gör Per-Åke.
Gardiner
Något inköp av gardiner skall inte göras. De gardiner som finns uppsatta nu ska tvättas och
nya gardinstänger ska införskaffas.
Storstädning
Fönsterputsning kommer att ske till våren och då i egen regi.
Handikapptävling under sommaren
Styrelsen beslutar att
Handikapptävlingen under sommaren tas bort.
Systemdeklarationer
Peter skriver ut nya deklarationer.
Seriekoppling av klockan
Styrelsen gick igenom förslaget som JO Lundkvist gjort. Styrelsen lägger förslaget vilande i
avvaktan på eventuellt annan lösning med videokanon med tid i stora rummet och nuvarande
klocka i lilla rummet.

Statistik kring spelkvällarna
HE Hedström har tagit fram statistik över spelkvällarna. <i nuläget är styrelsen inte i behov av
ytterligare statistik utan har tillräckliga egna underlag. Eventuellt kan styrelsens egna
underlag läggas ut på hemsidan.
Några aktiviteter på listan pågår ännu och några är färdigställda.
Tord uppdaterar aktivitetslistan och håller den ajour.
Aktivitetslistan läggs till handlingarna.

§ 64 Ekonomisk rapport
Per-Åke presenterar den i nuläget aktuella balans- och resultatrapporten.
Ekonomin är även denna gång mycket bra.
§ 65 Lokalen
Armaturer
Det är dålig belysning i lokalerna, detta pga. att armaturerna börjar bli gamla.
Ett förslag är att investera i ny armatur.
Styrelsen beslutar att
ge Tord i uppdrag att kontakta Tunabyggen angående armaturbyte.
Städmaskin
Tord bad om mandat att förhandla fram en överenskommelse men AF när det gäller en
städmaskin.
Styrelsen beslutar att
ge Tord mandat att förhandla med AF
§ 66 Planering av kursverksamheten
Vad händer efter kursen?
Styrelsen ger Sonny i uppdrag att till nästa möte presentera någon form av fortsättning.
§ 67 Tävlingskommittén
4-manna för mindre rutinerade.
Ett bra och populärt initiativ som klubben bör fortsätta med.
Brickor åt Falu bridgeklubb
En förfrågan har kommit från FBK om vi har möjlighet att lägga 24 brickor/vecka till FBK
Styrelsen beslutar att
hjälpa FBK med dessa 24 brickor/vecka till en kostnad av 2kr/bricka.
Damtävlingen
Peter Norén åtar sig att vara tävlingsledare på damkvällen.
§ 68 Trivselkommittén
Planering inför tävlingar närmare julen.
Elisabeth O får i uppdrag att sammankalla trivselkommittén som består av Tord, Sven-Erik,
Mimmi och Elisabeth.

§ 69 Övriga frågor
Utbildningshelg, Rättvik
Styrelsen beslutar att
låta Peter Norén och Inga-Lis Larsson delta i denna utbildning. (Efter mötet har ordföranden
tillstyrkt att även Mats Larsson och Håkan Gabrielsson deltar i utbildningen).
§ 70 Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte återkommer Tord med.
§ 71 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens styrelsemöte.
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