
 
 
Borlänge bridgeklubb  Protokoll   3-2009 
   2009-06-30 
 
 
 
 
Närvarande: Tord Nilsson, Sonny Arvidsson, Mats Larsson, Per-Åke Granlund, Elisabeth 
Hellsing och Elisabeth Olsson 
 
 
§ 16 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 17 Justerare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sonny Arvidsson. 
 
§ 18 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 19 Aktivitetslistan 
Aktivitetslistan gås igenom. Några punkter återstår att göra innan listan är klar. 
 
Profilsortimentet: När ”loggan” är klar ska Tord kontakta profilsortimentet för att bl a beställa 
tröjor. En förhoppning är att tröjorna ska vara klara till SM-veckan. 
 
Inventarieförteckningen är inte klar. Det har tillkommit en hel del nya saker så förteckningen 
måste gås igenom igen innan den renskrivs. 
 
Tvätt av fönster våren 2009: 
Efter att vi fått prisuppgifter från BGF-puts beslutar styrelsen 
att  ge  Marcus i uppdrag att beställa fönstertvätt av BGF-puts. 
 
Videokanon gör Sonny och Per-Åke i ordning. 
 
Duk till videokanonen ordnar Mats. 
 
Brickor till reservbarometer ser Per-Åke och Mia till att det finns. 
 
Inköp av en plattskärm. 
Styrelsen beslutar 
att ge Tord i uppdrag att köpa in en plattskärm. 
 
Utemiljön 
Tord kontaktar kommunen för att få ordning på gårdsplanen utanför bridgelokalen. Gruset 
behöver sladdas ut och gräset klippas. 
 
 
 



 
 
§ 20 Ekonomisk rapport 
Per-Åke redogör för den ekonomi som klubben har. Även denna gång är ekonomin 
tillfredsställande. 
 
§ 21 Lokalen 
Se punkter under § 19 Aktivitetslistan. 
 
§ 22 Kursverksamheten 
Den 17 september kl 18.30 startar en nybörjarkurs men Sonny som kursledare. Tord kommer 
att se till så information om kursen kommer ut i Annonsbladet. 
I samband med bridgeresultatet i tidningen kommer det även att finnas information om 
bridgekursen. 
 
När bridgespelandet tar fart till hösten igen för mindre rutinerade kommer Sonny att ha lite 
information en halvtimma innan spelet börjar, kl 18.00. 
 
En förhoppning är att varannan torsdag spela fyrmanna. 
 
Ett informationsbrev ska gå ut till samtliga som gått nybörjarkurs och varit med och spelat på 
torsdagarna. Tord ska försöka få fram adresser till dessa. 
 
§ 23 Tävlingskommittén 
Tävlingsledare till hösten 
Måndagar, onsdagar samt torsdag eftermiddag tar Per-Åke på sig ansvaret. 
Torsdagar kväll är Håkan ansvarig. 
 
Under sommaren pratar Mats och Peter N ihop sig om ansvaret. De kvällar när båda är borta 
tar Per-Åke ansvaret. 
 
§ 24 Trivselkommittén 
Det har varit en all aktivitets dag här på klubben när det städades och donades. Ett 15-tal 
medlemmar ställde upp. På kvällen åts det en enklare supé och spelades en individuell tävling. 
Hela arrangemanget föll väl ut och styrelsen vill på detta sätt tacka all Ni som ställde upp. 
 
Till hösten planerar kommittén att ordna något trevlig för medlemmarna men i skrivandets 
stund vet vi inte vad det blir. 
 
§ 25 Övriga frågor 
Det regionala företagsstödet från skattemyndigheten som tidigare beviljats är nu borttaget. 
Bidraget från arbetsförmedlingen är oförändrat. Klubbens utgifter för Mia blir på så vis något 
högre än tidigare. Styrelsen anser att denna kostnad är marginell och att Mia är kvar hos oss. 
 
Styrelsen beslutar att höja Mia´s  lön från 2009-08-01 med 250 kronor i månaden. Omräknat i 
heltid 500 kronor i månaden. 
 
 
 
 



 
DM-tävlingar 
Den DM-tävling som kommer att gå i Borlänge är DM-par. Övriga tävlingar läggs ut på andra 
klubbar. 
Division 3 kommer att vara i Borlänge. 
 
 
§ 26 Nästa styrelsemöte 
Datum för nästa styrelsemöte återkommer Tord med. 
 
§ 27 Avslutning 
Tord tackar för visat intresse och avslutar dagens styrelsemöte. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
………………………………………. 
Elisabeth Olsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
………………………………………………  …………………………………………………. 
Tord Nilsson    Sonny Arvidsson 
Ordförande    Justerare  
 


