Borlänge Bridgeklubb

Protokoll
2010-08-23

4-2010

Närvarande: Tord Nilsson, Sonny Arvidsson, Peter Norén, Elisabeth Helsing, Inga-May
Fritzing, Per-Åke Granlund, Håkan Gabrielsson, Marcus Sandberg och Elisabeth Olsson

§ 30 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar oss välkommen till höstens första styrelsemöte och kan konstatera att
samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.
§ 31 Justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Norén.
§ 32 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 33 Aktivitetslistan
Aktivitetslistan gås igenom, finns några saker som inte är gjorda.
 Inventarieförteckningen ska renskrivas.
 Nytt avtal med PRO och Warhammer ska tecknas
 När det gäller tävlingsledarkursen tar Tord kontakt med Peter Johansson
Aktivitetslistan läggs till handlingarna.
§ 34 Ekonomisk rapport
Per-Åke presenterade ekonomin i klubben och styrelsen kan konstatera att den är god.
Per-Åke och Tord ser över betalningen till personalförsäkringen FORA. Det har troligen blivit
fel igen.
§ 35 Lokalen
Tord kontaktar Tunabyggen på nytt och ser om de har fått in någon diskmaskin. Samtidigt ta
han upp frågan om installation av värmeväxlare,
§ 36 Kursverksamheten
Den 23 september startar en nybörjarkurs som kommer att omfatta 12 lektioner. Kursledare
kommer att vara Sonny Arvidsson.
Annons om kursen kommer att var införd i Annonsbladet 2 gånger.
Per-Åke beställer det kursmaterial som behövs.
I nuläget finns inte resurser för att hålla en fortsättningskurs.

§ 37 Tävlingskommittén
Peter Norén har varit i kontakt med Stefan Westlund på förbundet angående spelplats för Div
3. För Borlänges del räcker det med att ansvara för Div 4.
Anmälan DM-lag
Peter Norén sätter upp en anmälningslista till höstens DM-lag
Spelvärd under höstens spelkvällar
Peter Norén sammanställer en förteckning där det framgår vad en spelvärd skall göra
samtidigt kommer det att finnas en lista där du kan skriva upp Dig som ansvarig spelvärd för
en kväll.
§ 38 Trivselkommittén
En klubbmatch mellan Falun, Insjön och Borlänge den 8 december står närmast på
programmet. Vi vann ju klubbmatchen förra året och står nu som värdar denna gång.
§ 39 Övriga frågor
Korvförsäljningen kommer att starta måndag 30 augusti. Den som är tävlingsledare frågar
innan spelet börjar hur många som vill köpa korv i pausen. På så vis kanske det går lättare att
beräkna antalet.
Elisabeth Helsing påminde om den jourlista som finns för trivselbridgen på tisdagarna.
Mötesplanen för hösten
Alla tittar över de datum som är föreslagna och återkommer med alternativ om de föreslagna
datumena inte passar.
§ 40 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att vara onsdagen den 6 oktober 2010 kl 17:00 i Bridgens hus.
§ 41 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.
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