
Borlänge Bridgeklubb     Protokoll - styrelsemöte   2-VÅ 2012 

   2012-03-26 

Närvarande: 

Tord Nilsson, Elisabeth Helsing, Peter Norén, Per-Åke Granlund. Sonny Arvidsson, Håkan 

Gabrielsen, Inga-May Fritzing 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordföranden Tord Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

 

§2 Protokolljusterare 

Peter Norén valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§3 Protokoll från föregående möte. 

Protokollen från de två föregående mötena (7 VÅ 2011 och 1 VÅ 2012) gicks igenom och lades till 

handlingarna med följande kommentarer:  

 Tord har inte lyckats få tag på avtalet med kommunen om hyran för lokalen. 

 Mias försäkring var ok. 

 Våra nuvarande Bridgemate görs rent. När detta inte fungerar längre köps den nya och bättre 

varianten av Bridgemate in.  

 

§4 Fortsatt konstituerande av styrelsen 

Beslut om tävlingsansvarig, sekreterare och utbildningsansvarig togs på föregående möte. Det 

beslutades att ledamöterna behålla samma uppgifter om föregående verksamhetsår. Styrelsen har alltså 

följande ansvarsfördelning: 

 

Ordförande   Tord Nilsson 

Vice ordförande  Sonny Arvidsson 

Kassör  Per-Åke Granlund 

Sekreterare  Elisabeth Helsing 

Tävlingsansvarig Peter Norén 

Utbildnings- och 

ungdomsansvarig Sonny Arvidsson 

Övriga ledamöter Håkan Gabrielsen 

  Marcus Sandberg 

Suppleanter  Inga-May Fritzing 

  Bo Siminski 

 

Då kassörsfrågan bara har en tillfällig lösning ska valberedningen inbjudas till nästkommande möte 

för att försöka få till stånd en lösning inför nästa verksamhetsår.  

 

§5 Dalabridgens årsmöte 

Peter Norén utses att representera Borlänge Bridgeklubb på Dalabridgens årsstämma den 15 april 

2012.  

Om det blir diskussioner om upplägg av DM-lag-final/semifinal på årsstämman, så ställer sig styrelsen 

positiv till det upplägg som användes under föregående verksamhetsår.  

 



§6 Ekonomisk rapport 

Per-Åke meddelade att vi för tillfället går jämnt upp, men det ser ut att kunna bli ett minusresultat på 

lite sikt.  

 

§7 Lokal och utrustning 

En städdag anordnas den 26/5. Den kombineras med en grillfest.  

Fönstren behöver målas och grusplanen utjämnas. Borlänge kommun och arbetsmarknadsenheten ska 

kontaktas.  

Peter påpekade att det behövs ett backupp-system för datorn. 

 

§8 Trivselaktiviteter 

En grillfest med en individuell tävling anordnas i samband med städdagen den 26/5.  

 

§9 Tävlingsverksamheten 

Insjön har redan lagt in klubbmatchen den 5 december. 

Peter ansvarar för att sommarbridgen ska anmäls till bridgetidningen.  

Peter Norén sätter upp ett anslag om värdar till sommarbridgen.  

 

§10 Övrigt 

Det föreslogs att kontakt skulle tas med klubbar i Borlänges vänorter, Larvik och Jyväskylä, för att se 

om det finns intresse för någon form av utbyte/samarbete.  

 

§11 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

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

Elisabeth Helsing 

 

 

 

 

 

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

Tord Nilsson, ordförande   Peter Norén 

Ordförande    Justerare 


