
Borlänge Bridgeklubb    Protokoll - styrelsemöte   2-VÅ 2011 

   2011-01-10 

 

Närvarande: Tord Nilsson, Elisabeth Helsing, Inga-May Fritzing, Peter Norén, Per-Åke Granlund, 

Håkan Gabrielssen   

 

$1 Mötet öppnas 

Ordföranden Tord Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat- 

 

$2 Protokolljusterare 

Peter Norén valdes att jämte ordföranden justera dagens protokokll. 

 

$3 Protokoll från föregående möte 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes. 

 

$4 Aktivitetslistan 

Det konstaterades att aktivitetslistan är nästan tom. Återstår att teckna avtal med pensionärsbridgen om 

lokalhyra. Tord tar fram avtalsförslag för vidare befordran till klubbarna via Sven-Erik Nilsson. 

Sekreteraren håller aktivitetslistan uppdaterad. 

 

$5 Ekonomisk rapport 

På grund av att vissa kostnader inte periodiseras är det tillfälligt minus i kassan.  

Om kostnad för försäkring för Mia är korrekt ifrågasattes; beror på vilken fackförening hon tillhör. 

Ska kollas med Mia och försäkringsbolaget.  

 

$6 Lokalen 

Då det kommit anonyma klagomål på renheten på toaletterna beslutade styrelsen att lapp om att hålla 

ordning ska sättas upp på toaletterna och att klagomål ska meddelas styrelsen. Peter Norén ordnar 

detta. 

 

Det beslutades också att Per-Åke skulle köpa in en inplastningsapparat med plastfickor.  

 

Frågan om diskmaskin togs upp igen. Tord pratar med Tunabyggen. 

 

Per-Åke har köpt en ny vattenkokare. 

 

Det beslutades att det liksom förra året skulle anordnas en städdag, med spel och förtäring. Tid 

bestämdes till den 21 maj med start kl 10. Bl.a. skulle planen framför lokalen behöva planas ut för att 

ge plats för fler bilar. Tord hör med Tunabyggen och i andra hand Roger J. Under städdagen anordnas 

också en ruterkurs.  

 

Plaststolarna, ett hundratal, som klubben har ska skänkas bort.     

 

 

 



$7 Tävlingsverksamheten 

Då deltagarantalet i Borlängeligan är så stort diskuterades alternativa upplägg. Deltagarna är ombedda 

att komma in med synpunkter. Beslutades att maximera antalet deltagande lag till 20 inför nästa 

säsong och göra spelprogrammet flexibelt så att antalet spelkvällar och omgångar på ett bra sätt kan 

anpassas till hur många lag som deltar. 

 

Det konstaterades att deltagandet i lag-mix var betydligt lägre i år. Inför nästa säsong ska denna 

tävling läggas så att man inte spelar samma veckor som Borlängeligan går.   

 

Håkan hör sig för om samarbete med Falu BK när det gäller Nybörjarträffen.  

 

Bristen på tävlingsansvariga, särskilt för sommarbridgen, diskuterades och det beslutades att sätta upp 

en lista där intresserade kan anteckna sig. Det finns ju faktiskt flera med utbildning i klubben.  

 

Det är dags att anmäla vår sommarbridge till förbundet, Peter Norén ansvara för detta. 

 

$ 8 Trivselaktiviteter 

Nästa aktivitet blir städdagen i maj. En lista ska sättas upp där de som är intresserade av att hjälpa till 

med trivselaktiviteter kan anteckna sig. 

 

$ 9 Övriga frågor 

Med anledning av förslag på årsmötet beslutades att foton på styrelsen ska sättas upp i lokalen. Det 

konstaterades att styrelsens anslagstavla inte uppmärksammas av medlemmarna då den finns inne i det 

ena bridgerummet. En hänvisning till den behövs från anslagstavlan vid entrén. 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

...................................... 

Elisabeth Helsing 

 

 

 

 

 

.............................................................  ........................................................... 

Tord Nilsson, ordförande   Peter Norén 

Ordförande    Justerare 

 

 


