Borlänge Bridgeklubb

Protokoll
2010-05-24

3-2010

Närvarande: Tord Nilsson, Sonny Arvidsson, Peter Norén, Elisabeth Helsing, Inga-May
Fritzing, Per-Åke Granlund,
Frånvarande: Elisabeth Olsson , Elisabeth Helsing, Håkan Gabrielsen, Marcus Sandberg
§ 18 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar oss välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 19 Justerare
Till sekreterare för mötet valdes: Sonny Arvidsson
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses. Peter Norén
§ 20 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 21 Aktivitetslistan
Aktivitetslistan gicks ej igenom pga. tidsbrist.

§ 22 Ekonomisk rapport
Gick igenom ekonomin i klubben och konstaterade att ekonomin är god.
§ 23 Lokalen
Diskmaskin till kopparna Vi kommer att avvakta hösten för att se behovet av diskmaskin.
Diskningen har hittills skötts väl..
Korvförsäljning? Ingen korvförsäljning kommer att ske under sommarbridgen.

§ 24 Kursverksamheten
Ingenting nytt angående kursverksamhet
§ 25 Tävlingskommittén
Oktobersilver kommer att hållas den 11/10 och den 18/10.
Simultan kommer att spelas en gång på hösten och en gång på våren.
Den 4/10 och den 4/4 kommer vi att spela handicap tävling.
April silver kommer att spelas den 11/4 och den 18/4
Barometer tisdagen den 18/1 kommer att flyttas till den 12/4 pga. För tätt med brickläggning.
Borlängeligan spelas i år 2 gånger för att sedan utreda ifall vi skall öka eller minska.

§ 26 Trivselkommittén
Vi kommer att försöka att få fönsterputs samtidigt som vår städdag den 5/6.

§ 27 Övriga frågor
Tord fixar godis och dricka under sommaren.
Glassboxen avfrostas under fixarhelg.
Granlund köper wienerbröd till torsdagsavslutning.
Granlund köper toner till skrivare hemma + kontoret.
Granlund köper underlägg att använda på Bridgebord.
Mia skall lägga 2 dubblerade uppsättningar som kan användas vid behov under sommaren.
Mia får en löneökning på 200:-/månad från och med 1/8-2010

§ 28 Nästa styrelsemöte
Tord återkommer
§ 29 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

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

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

