Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

6-VÅ 2011

2011-10-12

Närvarande:
Tord Nilsson, Sonny Arvidsson, Håkan Gabrielsen, Elisabeth Helsing, Peter Norén, Per-Åke Granlund
$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 kommentar:
Falu BK måste med hänsyn till klubblokalens storlek maximera antalet deltagare per klubb i
klubbmatchen.
$4 Aktivitetslistan
Punkter att avföra:
 Diskmaskinsfrågan.
 Peter Norén har kollat brickläggningsmaskiner med Peter Ventura. De nyaste läser inga
streckkoder alls, d.v.s. de fungerar inte med våra gamla kortlekar.
 Per-Åke har köpt in 15 utbildningspaket.
 Mia har uppvaktats.
Övriga punkter kvarstår.
Tord har pratat med Mats L angående PC, men inget har skett ännu.
$5 Ekonomisk rapport
Per-Åke presenterade en aktuell rapport. Just nu ligger vi på minus men då är alla hyror betalda. Det
pekar mot ett litet överskott för detta verksamhetsår.
$6 Lokal och utrustning
Även om kiosken går med plus så förekommer det ett svinn i kassan. Hur detta skulle kunna
motverkas diskuterades.
$7 Kursverksamhet
Det kom för få anmälningar (7) till nybörjarkursen. Det beslutades att skjuta på starten till den 19 jan
och försöka intressera fler. För denna kommer det att annonseras.
$8Tävlingsverksamheten
Det beslutades att Tord ansvarar för att ta fram ett BBK-lag till Allsvenskans division 3.
Klubben betalar alla anmälningsavgifter för lag i Allsvenskan, och bordsavgiften betalas av laget.

Då trenden för spelfrekvensen på måndagar och torsdagar är nedåtgående, beslutades det att det under
tre torsdagar från den 27/10 skulle spelas gratis.
Det diskuterades hur de två omgångarna som bokats för DM-lag kval skulle användas. Ansvaret för
detta lades över på tävlingskommittén.
$ 9 Trivselaktiviteter
Trivselkommittén har lämnat in ett förslag på flera aktiviteter, bl.a. en fest för klubbens medlemmar
som föreslogs till den 18/11. Styrelsen ställde sig positiv till detta men konstaterade att detta inte var
ett bra datum utan föreslog den 17/11 eller 19/11 som alternativ.
Två andra förslag var att servera glögg på en måndagstävling i månadsskiftet november/december och
rondpriser på Julgodistävlingen den 19/12, vilket styrelsen tyckte var bra initiativ.
$ 10 Övrigt
Tord ska ta fram ett förslag på mötesdagar för styrelsen.
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