
Borlänge Bridgeklubb     Protokoll - styrelsemöte   2-VÅ 2013 

   2013-04-15 

Närvarande: 

Tord Nilsson, Sonny Arvidsson, Peter Norén, Marcus Sandberg, Kjell Lundqvist, Inga-Lis Larsson, 

Inga-May Fritzing, Elisabeth Helsing  

 

§1 Mötet öppnas 

Ordföranden Tord Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

 

§2 Protokolljusterare 

Peter Nohrén valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§3 Protokoll från föregående möte 

Protokollet från föregående mötet gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§4 Ekonomi 

Intäkterna för spel har minskat med ca 11.000:-  

Annandag-påsk-silvret ställdes in och torsdagsspelet har i princip varit obefintligt.  

Kioskförsäljningen och korvförsäljning har också minskat.  

Kjell ser över kostnaderna för internet och telefon.  

 

§5 Tävlingsverksamhet 

Spelprogrammet diskuterades.  

Styrelsen beslutade att lägga ner torsdagsspelet.  

Det diskuterades att subventionera klubbmedlemmarnas deltagande i klubbens silvertävlingar, 

Annandag-Påsk- och Julbarometern.  

Möjlighet att byta KM till tisdag diskuterades och att göra det till en serie i stället för en delad 

tävling.  

Peter N hade tagit fram regler för Borlängeligan samt anvisningar för den som ska ta hand om 

en tävling. Båda antogs. 

 

§6 Trivselverksamhet 

Det beslutades att ha en fest den 25/5 kombinerat med en städdag. 

Jan-Olov ska tillfrågas om han kan tänka sig att hjälpa till.  

 

§7 Dalabridgens årsmöte 

Peter N rapporterade från Dalabridgens årsmöte. Utöver de vanliga formatliterna så diskuterades 

reglerna för Dalarallyt och huruvida de stämde med förbundets rally-regler och förslag om att ha DM-

par-kval som simultantävlingar. Det blev dock i inga förändringar i upplägget av DM-par–kval.  

 

§8 Lokalen och utrustning 

Det behöver ses över vilka som har nycklar. Peter N undrade om inte kommunen kunde byta lås. Tord 

kollar med kommunen om det är möjligt och vad det kostar att byta lås.  

 

 



§ 9 Övrigt 

Tord reste frågan om vi skulle ha profilprylar restes. Lämnades till nästa möte.  

 

§10 Nästa möte - avslut 

Det beslutades att nästa styrelsemöte ska äga rum 2013-05-15. 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 


