Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

1-VÅ 2012

2012-03-07
Närvarande:
Tord Nilsson, Elisabeth Helsing, Peter Norén, Per-Åke Granlund. Sonny Arvidsson
$1 Mötet öppnas
Ordföranden Tord Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
$2 Protokolljusterare
Peter Norén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§3 Konstituerande av styrelsen
Styrelsen har samma sammansättning som föregående verksamhetsår. Då valberedningen inte lyckats
hitta någon som är villig att ta över som kassör kvarstår Per-Åke som kassör. Det konstaterades att
styrelsen har möjlighet att adjungera någon under året för upplärning. Åtgärder för att minska antalet
transaktioner (förra året var de 1304 st) och förenkla hanteringen diskuterades, t.ex. ett låsbart skåp för
deponering av kontanter.
Tävlingsansvarig: Peter Norén
Sekreterare: Elisabeth Helsing
Utbildningsansvarig: Sonny Arvidsson
Beslut om ansvarsområden för de av styrelsens medlemmar som inte deltog i mötet lämnades till
nästkommande möte.
§4 Firmatecknare
Att teckna föreningens firma utses ordföranden Tord Nilsson (561215-7296) och kassören Per-Åke

Granlund (420927-7435) var för sig.
Konto i Nordea är 3115-46 39 568.
$5 Ekonomisk rapport
Per-Åke meddelade att det för tillfället inte finns några ekonomiska problem, förutom vissa problem
med att få ut en rättvisande rapport ur datorsystemet.
$6 Kursverksamhet
Aktiviteter för att få folk till nybörjarkurserna avhandlades. Det beslutades att nästa nybörjarkurs ska
startas torsdagen den 13 september. Inför detta måste kursen marknadsföras ordentligt:
 Annonser i Annonsbladet respektive Borlänge Tidning diskuterades.
 Flyers att sätta upp i affärer och på arbetsplatser ska tas fram.
 Tord ska genom Peter Johansson försöka få BT att skriva reportage vid silvertävlingen som
avslutar sommarbridgen.
 Tord tar kontakt med Kupolen för att se om det finns möjlighet att köra uppvisningsspel där i
slutet av augusti.
 Peter hör med Inga-Lis om hon kan lägga upp klubben som Face-book- användare.



Kontakt ska tas med Micke Melander på Svensk Bridge för hjälp med material (roll-ups) och
goda råd och tips från andra håll.

$9 Tävlingsverksamheten
Reglerna när det gäller reserver Borlängeligan behöver uppmjukas och uppdateras. Peter tar fram ett
förslag.

§10 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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