
Borlänge Bridgeklubb    Protokoll - styrelsemöte   3-VÅ 2011 

   2011-03-16 

 

Närvarande: Tord Nilsson, Elisabeth Helsing, Sonny Arvidsson, Peter Norén, Per-Åke Granlund, Bo 

Siminski   

 

$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. 

Det konstaterades att försäkringskostnaden för Mia troligtvis var korrekt.  

 

$4 Aktivitetslistan 

Per-Åke har köpt in en inplastningsapparat och Peter har tagit fram skyltar till toaletterna.  

Övriga punkter kvarstår. 

 

$5 Ekonomisk rapport 

Per-Åke rapporterade att ekonomin är stabil. 

 

$6 Lokalen 

 

Vissa fönster, särskilt de söder är i dåligt skick och behöver målas. Detta kan nog inte klaras av på 

städdagen eller av klubbens medlemmar. Det föreslogs att man skulle ta in en offert på vad det skulle 

kosta.  I första hand ska Tord kontrollera om det går att få Tunabyggen att måla.  

 

Det kom upp ett förslag om att klubben skulle köpa in en bordsdammsugare, vilket stöddes av 

styrelsen. Peter sköter inköpet.  

 

 

$7 Tävlingsverksamheten 

 

 När det gäller Nybörjarträffen kommer den att arrangeras i samarbete med Falu BK, där Falu BK står 

för tävlingsledning och lokal och brickorna läggs av BBK.  

 

Nya kortlekar behöver införskaffas. Per-Åke tar hand om detta.  

 

Upplägg av DM-Lag kval och förläggningsort för DM-Lagfinalen diskuterades eftersom det blivit 

många avhopp då finalen gick i Malung. Det föreslogs att Sonny och Tord skulle ta fram ett förslag till 

en motion till distriktets årsmöte om detta.  

 

Tord tyckte att DM-lagkvalet skulle kunna ersättas med en Borlängeliga även på hösten.  



Peter ska sammankalla tävlingskommittén för att diskutera nästa års spelupplägg. 

 

 

$ 8 Trivselaktiviteter 

Förslag på aktiviteter under städdagen ska tas fram till nästa styrelsemöte.  

 

$ 9 Övriga frågor 

Peter Norén gavs mandat att representera klubben på Dalabridgens årsmöte. 

 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

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

Elisabeth Helsing 

 

 

 

 

 

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

Tord Nilsson, ordförande   Peter Norén 

Ordförande    Justerare 

 

 


