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§ 54 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 55 Justerare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Norén. 

 

§ 56 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna. 

 

§ 57 Aktivitetslistan 

Aktivitetslistan gås igenom. 

En punkt på den är tävlingsledare. Hur får vi medlemmarna intresserade att ta på sig den 

uppgiften? Den frågan kommer att bli en punkt på dagordningen vid årsmötet. 

De flesta punkterna på listan är åtgärdade och listan läggs till handlingarna. 

 

§ 58 Ekonomisk rapport 

Per-Åke presenterar det ekonomiska läget. BBK har ett plus på 17.5 tusen kronor för år 2010. 

Om vi däremot skulle ha tappat intäkter från ”Magickillarna” och PRO skulle vi ha gjort en 

förlust på ca 25 tusen kronor. Styrelsen diskuterade detta och en åtgärd som kommer att bli 

aktuell till hösten är höjd spelavgift på tisdagarna. Detta kommer att tas upp på årsmötet. 

Rapporten lades till handlingarna. 

 

§ 59 Lokalen 

Under den kalla perioden frös vattnet till två toaletter. Detta är nu åtgärdat. 

 

§ 60 Kursverksamheten 

Till hösten kommer det inte att vara aktuellt med någon bridgekurs. Det finns inte underlag 

för att starta en nybörjarkurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 61 Tävlingskommittén 

Borlängeligan startar nu den 12 januari och det är 20 lag anmälda. Peter Norén gör ett schema 

för de spelomgångar som kommer att bli under våren. 5 divisioner med 4-lag i varje kommer 

det att vara. 

 

§ 62 Trivselkommittén 

Under december bjöds det på glögg och pepparkakor vid två tillfällen. 

Vid den årliga klubbmatchen mot Falun- Insjön stod Borlänge för värdskapet och kommittén 

ansvarade för den förtäring som bjöds. 

 

§ 63 Övriga frågor 

Per-Åke påpekade att kopiatorn är trasig. 

Styrelsen beslutar att 

Inte införskaffa någon ny eftersom det till datorn finns skrivare. 

 

§ 64 Avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. 

 

 

 

Vid protokollet 
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Tord Nilsson    Peter Norén 
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