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Närvarande: Tord Nilsson, Peter Norén, Sonny Arvidsson, Mats Larsson, Marcus Sandberg  
                     och Elisabeth Olsson 
 
 
§ 4 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar oss välkommen, ett extra välkommen till Marcus som är ny i styrelsen, 
och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 5 Justerare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Norén. 
 
§ 6 Föregående protokoll 
Föregående protokoll som är ett konstituerande protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 7 Aktivitetslistan 
Aktivitetslistan gås igenom mycket är gjort och en del återstår att göra. 
 
Profilsortimentet 
Tord Nilsson har besökt profilsortimentet i Sala. Han föreslår att klubben köper in ett antal 
pennor och kaffemuggar med klubbens logga på. 
 
Styrelsen beslutar att 
gå på Tords förslag och köpa in ett antal pennor och muggar. 
 
Styrelsen diskuterar möjligheten för medlemmarna att köpa en t-tröja med klubbens logga på. 
 
Styrelsen beslutar att 
en lista sätts upp och Tord tar med sig bilder av de tröjor som är aktuella, de medlemmar som 
vill köpa en sådan t-tröja antecknar sig på denna lista. 
 
 
Tvätt av fönster, våren 2009 
Marcus föreslår att vi ska ta in offert från BGF-puts. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Marcus i uppdrag att kontakta BGF-puts för en prisuppgift. Efter det tar styrelsen beslut 
om fönstertvätt. 
 
 
 



 
 
Förslag till fortsättning av nybörjarträffen 
 
Det spel som bedrivs på torsdags kvällarna faller väl ut och styrelsen diskuterar en 
fortsättning till hösten. 
 
Styrelsen beslutar att 
ta med dessa spel i spelprogrammet till hösten. 
 
Sonny får i uppdrag att fundera vidare på en kurs till hösten. 
 
 
Bridgefest till våren 2009 
Styrelsen diskuterar olika alternativ och  
 
Beslutar att 
anordna en all aktivitets dag den 16 maj  där en hel del kommer att åtgärdas i bridgelokalen bl 
a 

• rensa och strukturera upp anslagstavlan 
• brickläggningsmaskinen 
• rensa och märka upp lådorna på kontoret 
• draperi till dörren mellan lilla spelrummet och korridoren 
• plocka undan stolar och ställa i ordning i lilla rummet 
• justering av brickläggningsmaskinen 
• montering av postlåda 
 

När allt detta är åtgärdat är det tänkt att vi återkommer till lokalen kl 17.00 för att tillsammans 
äta en enklare supé följt av bridgespel. 
 
Trivselkommittén får i uppdrag att ordna för kvällens arrangemang. 
 
En särskild inbjudan till denna all aktivitets dag kommer att sättas upp på anslagstavlan. 
Elisabeth O ordnar en sådan inbjudan. 
 
 
Bättre rapportering till tidningarna 
Peter Norén föreslår att det bör finnas en pressansvarig inom klubben. 
 
Styrelsen beslutar att 
Tord hör med Peter Johansson och att vi till nästa styrelsemöte tar upp frågan på nytt. 
 
 
Mugghållare 
Någonstans att hänga de nya muggarna bör finnas.  
 
Styrelsen beslutar att 
ge Peter Norén i uppdrag att kontakta Sven-Åke Georgsson, om han eventuellt skulle kunna 
tänka sig att göra någon form av mugghållare. 
 



 
 
§ 8 Ekonomisk rapport 
Kassören var inte närvarande men lät hälsa att klubbens ekonomi är god. 
 
§ 9 Lokalen 
När det gäller parkeringsplatser på gården har cykelklubbens ordförande varit i kontakt med 
Tord.  
Det som gäller nu är att bridgeklubben disponerar utrymmet mellan husen och sen en rak linje 
från gaveln på cykelklubbens hus och ner till staketet. Alltså inga bilar framför cykelklubbens 
hus. Detta måste vi respektera. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Peter Norén i uppdrag att ordna med skyltar där det står reserverat BBK och reserverat 
cykelklubben. 
 
Vidare har det från cykelklubben kommit missnöje att BBK:s  eventuella post hamnar i deras 
postlåda. 
 
Styrelsen beslutar att 
ge Peter Norén i uppdrag att inköpa en stycken postlåda som sätts upp på staketet. 
 
 
Från klubbar utifrån har det inkommit önskemål att det skulle finnas en soffa där man kunde 
vila när det är lång väntan mellan spelpassen vid t ex allsvenskan. 
 
Styrelsen har tagit upp frågan och beslutar att 
i första hand prioritera utrymmet för bridgebord och spel. 
 
§ 10 Kursverksamhet 
Något aktuellt att rapportera i nuläget finns inte. 
 
§ 11 Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén har inte haft något möte, så det finns inget att rapportera. 
 
En skrivelse har inkommit från Dalabridgen där de säger upp avtalet med Borlänge 
bridgeklubb. 
 
 
§ 12 Trivselkommittén 
Trivselkommittén kommer att hålla i arrangemanget kring förtäringen på all aktivitets dagen. 
Elisabeth O kontaktar övriga i kommittén för  att bestämma datum för ett möte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
§ 13 Övriga frågor 
 
En fullmakt till Peter Norén för att få representera BBK vid Dalabridgens årsstämma 2009. 
Elisabeth O ordnar med en fullmakt till Peter. 
 
Peter Norén rapporterar till tidningen Svensk Bridge angående sommarbridgen i Borlänge. 
Elisabet O har meddelat till Sommarguiden. 
 
En fin gest som Monica Ericsson tog initiativet till var att vid Falu BK:s  första spelkväll i den 
nya lokalen överlämna en blombukett. 
 
§ 14 Nästa styrelsemöte 
Tord Nilsson återkommer med datum för nästa styrelsemöte. 
 
§ 15 Avslutning 
Tord tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
……………………………… 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
………………………………..  …………………………………….. 
Tord Nilsson    Peter Norén 
Ordförande    Justerare  


