Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

5-VÅ 2011

2011-08-31

Närvarande:
Tord Nilsson, Sonny Arvidsson, Håkan Gabrielsen, Elisabeth Helsing, Marcus Sandberg, Peter Norén,
Per-Åke Granlund, Inga-May Fritzing
$1 Mötet öppnas
Ordföranden Tord Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
$2 Protokolljusterare
Peter Norén valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
$3 Protokoll från föregående möte
Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes, med följande kommentarer.
Peter Norén har inte kollat brickläggningsmaskiner med Peter Ventura. Uppgiften kvarstår.
$4 Aktivitetslistan
Hyresavtal ännu inte fixat, men hyror betalas in. Pensionärerna betalar idag 2000:- per kvartal och
speltillfälle. Prisnivån diskuterades men inga förändringar beslutades. Klubben är beroende av dessa
intäkter för att ekonomin ska gå runt.
Utplaning av gårdsplanen kvarstår.
Kort på styrelsen inte helt klart.
$5 Ekonomisk rapport
Per-Åke presenterade en aktuell rapport. Det finns ett överskott på ca 2.500:-. Det går runt men med
lite kräftgång på grund av minskat spelande. Det pekar mot ett 0-resultat för detta verksamhetsår.
$6 Lokal och utrustning
Det behövs en PC som reserv för brickläggning. Tord och Sonny tar kontakt med Mats Larsson.
En bridgemate har gått sönder. Det finns renoveringssatser. Peter kollar med Peter Ventura.
Då räckvidden för bridgemate är begränsad påtalades att det var viktigt att skifta om dosorna så att inte
vissa blir helt utslitna.
$7 Kursverksamhet
Det beslutades att försöka starta en nybörjarkurs vecka 43. Tord och Sonny kan ställa upp som lärare
det finns dessutom vissa andra som kan rycka in vid behov. Det är viktigt att alla försöker lobba för
detta i sin bekantskapskrets.
Tord ordnar flygblad.
Det beslutades att Per-Åke skulle köpa in 15 utbildningspaket.
Elisabeth informerade om att Falun kör en fortsättningskurs under hösten.

$8Tävlingsverksamheten
Spelprogrammet för nästa säsong diskuterades fastlagt. Hans-Erik Hedström har dragit sig ur
tävlingskommitten.
Lag Sjöman som kvalade in i div. 3 i Allsvenskan har avsagt sig intresse för att spela där. Tord och
Sonny gavs i uppdrag att försöka samla ihop ett div. 3-lag för klubben.
Falun ansvarar för årets klubbmatch. Peter frågar Sven Johannesson om hur detta kommer att
genomföras.
Det konstaterades att det inte blir någon DM-lag semifinal utan en direktfinal som går i Leksand detta
år.
$ 9 Övrigt
Tord informerade om att det nu finns ett avtal om anställnings och statsbidrag för Mia fram till 201407-31. De ekonomiska villkoren är ungefär som tidigare.
Det beslutades att Tord köper ett presentkort på 1000:- och blommor till Mia som fyller 50 år.
Mot bakgrund av klubbens ansvar som arbetsgivare framställdes önskemål om att hon ska notera
arbetad tid.
Mötesfrekvensen diskuterades. C:a ett möte per månad ansågs vara lagom, fördelade på olika
veckodagar. Tord arbetar fram ett förslag på mötesdagar.
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