
Borlänge Bridgeklubb     Protokoll - styrelsemöte   5-VÅ 2012 

   2012-08-22 

 

Närvarande: 

Tord Nilsson, Elisabeth Helsing, Peter Norén, Sonny Arvidsson, Håkan Gabrielsen  

 

 

§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 

Protokollet från det senaste mötet gicks igenom och lades till handlingar. 

 

§4 Aktivitetslistan 

Håkan har tagit reda på priset för en hjärtstartare, ca 13.000:- och fick i uppdrag att ta in lite mer 

information om vad som krävs för att det ska vara nån nytta med dessa, t.ex. instruktioner. Det 

föreslogs också att PRO skulle kunna vara med och betala. Tord tar med det i hyresförhandlingarna 

med PRO. 

Ett antal punkter avfördes från listan som avklarade eller inaktuella. 

 

§5 Ekonomin 

Ekonomin är under kontroll. 

Svinnet i kiosken har minskat.  

Det beslutades att ge Mia en löneförhöjning till 9029:- vilket är i paritet med träffade avtal. 

 

§6 Tävlingsverksamheten 

I spelschemat Nygammalt inlagt för att försöka få fler spelare på måndag och onsdag. Den ingår i 

poängligan men 200 kr betalas ut till bästa nygamla par, d.v.s. par där max en spelare har minst 

hjärternål. 

 

$7 Kursverksamheten och rekrytering 

4 har hittills anmält sig till höstens nybörjarkurs. Tord har ordnat så att vi får spela på Kupolen den 9 

september kl 10.00 - 16.00. C:a 10 personer behövs, 8 som spelar och 2 som tar hand om eventuella 

intresserade. Tord ansvarar för att bord och material kommer på plats, Elisabeth kopierar upp flyers.  

 

Peter kollar med Falun vilka möjligheter de har att ta emot spelare från Borlänge i sin 

fortsättningskurs.  

 

$8 Lokal och utrustning 

Brickläggningsmaskinen fungerar dåligt på grund av smuts i läsfönstret.  

Peter fick i uppdrag att kolla den dyrare typen av apparat som inte kräver kodade kortlekar.  

Den gamla kan behållas som reserv.  

 



Inför nästa år borde det ordnas med städning under Mias semester.  

 

§9 Övrigt 

Det har inte kommit något nytt från valberedningen angående kassörsfrågan.  

 

Bokade mötesdagar:  

19 Sep; 17 Okt; 28 Nov i samtliga fall onsdagar kl 17.00-18.00. 

 

§8 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

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

Elisabeth Helsing 

 

 

 

 

 

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

Tord Nilsson, ordförande   Peter Norén 

Ordförande    Justerare 


