Borlänge Bridgeklubb

Protokoll
2010-04-19

2-2010

Närvarande: Tord Nilsson, Marcus Sandberg, Sonny Arvidsson, Peter Norén, Elisabeth
Helsing, Inga-May Fritzing Håkan Gabrielsen
Frånvarande: Per-Åke Granlund, Elisabeth Olsson
§ 6 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 7 Justerare
Till sekreterare för mötet valdes: Sonny Arvidsson
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses. Peter Norén
§ 8 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 9 Aktivitetslistan
Aktivitetslistan gicks igenom.
Ny aktivitet att montera nya klockan. Vi skall ta kontakt med Jan-Olov så att
Vi kan synkronisera de båda klockorna.
§ 10 Ekonomisk rapport
Utgick då Granlund fått förhinder att närvara (fast i London).
Granlund har meddelat att ekonomin är god. En mer exakt rapport vid nästa möte
då Granlund kan medverka.
§ 11 Lokalen
Fönsterputs åter aktuellt Vi kommer att återuppta kontakten med Marcus kompis
Så att vi kan beställa fönsterputs enligt offert.
Diskmaskin till kopparna Tord fick mandat att titta på en diskmaskin. Den kommer troligtvis
att placeras ute i gången. Bra förslag
Korvförsäljning? Vi kommer hädanefter att fråga efter hur många som vill köpa korv innan
spelets start. För att slippa kasta så många korvar.

§ 12 Kursverksamheten
Nybörjarkurs? Vi kommer att hålla nybörjar kurs till hösten. Tord skall prata med Mats och
Peter ifall de kan hjälpa till.
Styrelsen har lovat att skriva upp sig på Tisdagens jourlista i höst.
§ 13 Tävlingskommittén
Styrelsen beslutade att Mixbarometern spelas som lagserie.
Borlängeligan kommer att spelas 5 onsdagar i följd 2011
Klubbmatch saknas i spelprogrammet.
Nybörjarligan skall in i programmet.
Rest onsdagarna som blir kvar efter DM-lag på hösten skall också spelas som någon form av
4-manna.
Peter skriver ner ett regelförslag angående Borlängeligan. Styrelsen
Tar beslut efter genomgång av dessa regler.
Sommarsilver flyttas fram. Sommarsilver kommer att spelas i en följd (2 kvällar) första
speltillfället blir sista sommarbridgedagen och andra speltillfället första inledande måndagen
på höst terminen.
Med dessa ändringar godkändes spelprogrammet.
Dalarnas Bridge flyttade sin årsstämma från 30/4-2011 till 8/5-2011
I tävlingskommiten ingår Peter Noren, Marcus Sandberg och Håkan Gabrielsen

§ 14 Trivselkommittén
I trivselkommiten ingår Tord Nilsson,Inga-May Frizing,Elisabeth Olsson och Sven-Erik
Nilsson. Tord talar med Elisabeth om planering av en vårstädning.

§ 15 Övriga frågor
Ekonomiskt bidrag för BBK medlemmar i lag Peter Johansson som åker till Umeå för att
spela SM-semifinal i lag .
Styrelsen beslutade att ge de medlemmar från Borlänge Bridgeklubb som kommer att delta i
SM-semi 2010 i Umeå den 24-25/4 2010 50 % av utlägg för resa och uppehälle efter
uppvisande av kvitto. Dock högst 1500:-/person

§ 16 Nästa styrelsemöte
Genomgång av mötesplan för året.
Det visade sig att mötesplan krockade med Elisabeths alla arbetskvällar. Tord återkommer
§ 17 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet
………………………………..
Sekreterare vid mötet

…………………………………..………………………………………
Tord Nilsson
Ordförande
Justerare

