
Borlänge Bridgeklubb     Protokoll - styrelsemöte   1-VÅ 2013 

   2013-03-34 

Närvarande: 

Tord Nilsson, Peter Norén, Marcus Sandberg, Kjell Lundqvist, Elisabeth Helsing  

 

§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 

 

Beslut om ansvar för följande ansvarsfördelning inom styrelsen togs:  

Ordförande (enl beslut på årsmöte):  Tord Nilsson  

Kassör:    Kjell Lundqvist 

Biträdande kassör:   Inga-Lis Larsson 

Sekreterare:   Elisabeth Helsing 

Tävlingsansvarig:   Peter Nohrén 

Utbildnings- och ungdomsansvarig: Sonny Arvidsson 

Övriga ledamöter:   Håkan Gabrielsen 

   Marcus Sandberg 

Suppleant:    Inga-May Fritzing 

 

(Beslut om kassör och biträdande kassör samt vilka som får teckna firma, §4, togs av styrelsen 2013-

01- 31).  

 

§4 Firmatecknare 

Att teckna föreningens firma utses kassören Kjell Lundqvist och biträdande kassör Inga-Lis 

Larsson var för sig.  

Konto i Nordea. 

 

§5 Protokoll från föregående möte.  

Protokoll från det senaste styrelsemötet, 7 VÅ12, gicks igenom och lades till handlingarna med 

följande kommentar:  

- Annandag-Påsk-barometern har blivit införd i Dalarallyt: 

 

§6 Tävlingsverksamheten 

Borlängeligan kommer troligtvis att bestå av 15 lag i våprens omgång. Upplägg i divisioner 

diskuterades och det beslöts att den ska bestå av två divisioner.  

När det gäller kommande tävlingar tar Peter N hand om inhandling till Äggtävlingen, Annandag-Påsk-

barometern samt Mix-lagbarometern.  

Tord tar hand om inhandling till DM-par-finalen.  

 

 

§7 Ekonomi 



Kontanthantering är ett problem då Nordea inte längre tar emot kontanter. Kjell har undersökt andra 

alternativ. Hos SEB kan man ha ett företagskonto för 1200 SEK/år, första året kostnadsfritt, där 

kontanthantering ingår.  

Styrelsen beslutade att gå över till ett sådant konto.  

Åtgärder för att minska behovet av kontanter diskuterades:  

- Någon typ av årskort (Peter tar fram förslag)  

- ”Klippkort” för ett antal speltillfällen 

- Priser i form av Bingolotter 

- Priser i form av föreningslotter (Elisabeth kollar) 

- Priser i form av andelar i ett V75-system (Tord kollar) 

 

§8 Lokal och utrustning 

Flera Bridgematedosor kränglar. Jan-Olov L har reparerat ett par av dem (rengöring, lödning). Det 

konstaterades att vi för tillfället klarar oss med de vi har och väntar med att byta ut dem. Glasflaskor 

för läsk kommer att bytas ut mo PET-flaskor.  

 

§8 Dalabridgens årsstämma 

Peter Nohrén utsågs att representera klubben på Dalabridgens årsstämma 2013-04-14. 

 

§10 Övrigt  

Trivselkommittén - vem som ska ta hand om den måste diskuteras på nästkommande möte.  

 

§11 Nästa möte - avslut 

Det beslutades att nästa styrelsemöte ska äga rum 2013-04-15. Kl 16.30 i  BBKs lokaler. 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

 

Elisabeth Helsing 

 

 

 

 

 

 

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

Tord Nilsson, ordförande   Peter Norén 

Ordförande    Justerare 


