Borlänge Bridgeklubb

Protokoll
2008-12-04

7-2008

Närvarande: Tord Nilsson, Sonny Arvidsson, Per-Åke Granlund, Mimmi Öckerman,
Elisabeth Hellsing, Ingeborg Berglund och Elisabeth Olsson

§ 72 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 73 Justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Elisabeth Hellsing.
§ 74 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 75 Aktivitetslistan
Aktivitetslistan gås igenom. Några aktiviteter är gjorda andra är på gång.
*Avtal med våra pensionärsklubbar.
Per-Åke initierar ett möte mellan Tord och Bo Pettersson kring detta avtal.
*Renovering av stolarna
Inge har åter lagat den förra provstolen, som lagades för att se om det överhuvudtaget går att
laga stolarna. Virket i stolarna är så hårt. Vi får se hur stolarna håller denna gång.
Nu har det dessutom dykt upp ett annat alternativ när det gäller stolar till BBK. Till sommaren
kanske vi har möjlighet att få stolar från Högskolan.
Styrelsen beslutar att
vi tillsvidare inte utför ytterligare renovering av de stolar vi har. Tord kontaktar Inge
angående detta.
En periodiserad budget
En budget för nästa budgetår skall upprättas. I redovisningssystemet skall utfallet kontra
budget kunna tas ut i form av en ekonomisk rapport inför styrelsemötena. Detta när Ingeborg
och Per-Åke får underlag till budget erhållen av Tord.
Matris
*En matris för våren 2009 är framtagen. Där ska det skrivas in vem eller vilka som bär
ansvaret vid olika spelkvällar.
Tävlingskommittén har som sitt arbete att se till så tävlingarna fungerar under våren 2009.

När det gäller 4-mannatävlingarna för mindre rutinerade under våren tar Håkan och Peter J
hand om dessa.
Några från styrelsen ställer upp som jourspelare.
*Tvätt av gardiner och inköp av gardinstänger
Railie tvättar gardinerna. Efter undersökning av Railie och Per-Åke av befintliga
gardinstänger så beslutades att vi inte köper nya gardinstänger. Det fungerar med de gamla
även om det är lite krångligt.
*Inköp av städmaskin
Arbetsförmedlingen hyr en städmaskin till Mia, så för oss blir det ingen kostnad utöver den
vattenkran som vi fått installerad av Tunabyggen för anslutning av städmaskinen.
*Utbyte av armaturer
En inventering av armaturbeståndet görs ikväll. Hur många armaturer finns det, hur långa är
armaturerna och hur mänga raster behövs.
Ingeborg kontaktar Vatthammars om en prisuppgift.

§ 76 Ekonomisk rapport
Per-Åke informerar om klubbens ekonomi. Vi har nu byggt upp en buffert när det gäller vår
ekonomi och det känns bra.
§ 77 Lokalen
*montera bort den vattenanslutning som finns inne på kontoret
Styrelsen beslutar att
ge Tord i uppdrag att beställa detta arbete
*kallt inne på den nya toaletten
Per-Åke har åtgärdat detta genom att reglera värmen i korridoren
§ 78 Kursverksamheten
Styrelsen tar upp detta vid nästa sammanträde.
§ 79 Tävlingskommittén
*skinktävling barometer
Tord pratar med Mia om brickläggning
* fortsättning av nybörjar 4-manna, planering och ansvar
Tord tar kontakt med Peter Johansson och Håkan Gabrielsson.
§ 80 Trivselkommittén
Elisabeth O informerar styrelsen vad som är på gång inför avslutningen av hösten 2008.
Bl a blir det glögg och pepparkaka den 10 december innan spelet. Vidare kommer Mia att
göra smörgåstårta till sista speldatumet till både måndag, tisdag och onsdags spelet.
En julgodisbarometer kommer det att bli den 22 december.

Trivselkommittén diskuterade även en kommande bridgefest framåt vårkanten, men till den
åter kommer vi senare med mera information.

§ 81 Övriga frågor
* Inköp av brickor och kortlekar
Vid större tävlingar har vi varit tvungna att beställa en del brickor från Insjön för att få det att
räcka till .Har vi flera brickor, kan vi på ett smidigare sätt förbereda tävlingarna. Vi ska alltid
ha en färdig Barometer liggande som reserv för att gardera mot sjukdom eller om inte
brickläggningsmaskinen inte skulle fungera.
Styrelsen beslutar att
ge Per-Åke i uppdrag att köpa in 14x 16 brickor inklusive kortlekar. Per-Åke kollar upp vad
som är lämpligt när det gäller färger på brickorna.

* Inköp av ytterligare ett styrkort till andra brickläggningsmaskinen samt att försöka få tag på
ytterligare en "dos” maskin till andra brickläggningsmaskinen.
Styrelsen beslutar att
ge Mats i uppdrag att ordna detta.
* Iordningställande av lokalen
Bl a anslagstavlan, kan delas in i spelkvällar. Där varje spelkväll har sin givna plats när det
gäller information och resultat.
Samt en del av tavlan som är gemensam där bl a inbjudningar och protokoll sitter.
Skåp och lådor skall städas och där varje sak ska ha sin plats.
* Avgifter
Tord föreslår att nybörjar 4-manna ska kosta 20:- /spelare. Övriga tävlingar som spelas på
torsdagar kvällstid ska kosta 40:-/spelare. I övrigt oförändrad kostnad.
Styrelsen beslutar att
godkänna Tords förslag.
* Julklappar
Styrelsen beslutar ett ge Mia en julklapp. Detta ombesörjer Tord.
* Rapportering av bridgeresultat till tidningarna
Sonny ser över hur man på ett smidigt sätt kan rapportera över resultaten till tidningarna.
* Inköp av ytterligare återställningsnycklar till bridgemate
Per-Åke köper in ytterligare två återställningsnycklar.

* Förbrukning av el, kontroll av elmätare
Tunabyggen har med hjälp av en energikonsult gjort en översyn av lokalen ur energi
effektivitets synpunkt. Idag har Tunabyggen en kostnad på ca 70.000:-/år för elförbrukningen.

§ 82 Nästa styrelsemöte
Ordföranden kommer att via mejl informera om datum för nästa styrelsemöte.

§ 83 Avslutning
Ordföranden avslutar dagens styrelsemöte och önska styrelsen en God Jul och Ett Gott Nytt
År.
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