Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

6-VÅ 2013

2013-11-27
Närvarande:
Tord Nilsson, Sonny Arvidsson, Peter Norén, Kjell Lundqvist, Inga-Lis Larsson, Inga-May Fritzing,
Håkan Gabrielsson
§1 Mötet öppnas
Ordföranden Tord Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
§2 Protokolljusterare
Peter Nohrén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§3 Ekonomi
Ekonomin är kärv då intäkterna minskar. Tord skall kolla PRO avtalet så at vi kan korrigera hyran ifall
något fel har inträffat. Tord har haft samtal med arbetsförmedlingen. Maxbeloppet för ersättning har
inte ändrats de 3 senaste åren och ligger kvar på samma nivå sedan vi skrev avtal ang. Mia.
Arbetsförmedlingen kan inte lämna några besked ang. nytt avtal förrän tidigast i vår. Nytt avtal med
Mia måste skrivas före den ¼-2014 då vi har 3 månaders uppsägning av Mia.
.
§4 Tävlingsverksamhet

Vi tar som vanligt hela intäkterna från spelavgifter i skinktävlingen och köper skinka.
Julgodis den 16/12 Tord fixar godis. 17/12 och 18/12 Glögg och lussikatter. Inga-May
fixar.Håkan fixar något till avslutning torsdagsbridgen.
§5 Trivselverksamhet
Vi borde hitta 2 personer som håller ihop trivselkvällar och dagar som sedan kan dra ihop lämpliga för
trivsel verksamheten.
§7 Lokalen och utrustning
Peter fixar en lista vilka som skall ha nycklar till nya låset. Peter fixar därefter låset i dörren.
Bridgemate har blivit väldigt slitna. Tord tar med sig en så får Tords bror kolla ifall något kan göras
annars borde nya inhandlas. 1klöver lappar borde beställas dom börjar bli slitna Inga-Lis tar kontakt
ved Granlund.
§8 Kursverksamhet
Nybörjar kurs skall börja 23/1-2014. Någon kursansvarig borde tas fram Peter Noren håller första
kvällen. Peter kollar vilka som kan hålla kurs och rapporterar på nästa styrelsemöte den 13/1-2014.
§ 8 Övrigt
Tord fixar presentkort till Mias julklapp. Dalarallyt diskuteras vid nästa styrelsemöte den 13/12014.Inga-Lis tar fram en enkät där vi får ett underlag inför årsmötet ang. Priser, startavgifter och hur
spelintäkter skall hanteras. Priser kontra trivselaktiviteter.

§11 Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 13/1-2014
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
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.............................................................
Tord Nilsson, ordförande
Ordförande
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Peter Norén
Justerare

