Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

1-2014

2014-02-18
Närvarande:
Kjell Lundqvist, Inga-Lis Larsson, Peter Nohrén, Kent Olsson, Håkan Gabrielsen, Ingela NelanderHäll
1. Mötet öppnas
Ordföranden Inga-Lis Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
2. Sekreterare och Protokolljusterare
Peter Nohrén valdes till mötessekreterare , Kjell Lundkvist valdes att jämte ordföranden justera
protokollet.
3. Konstituering
Kassör
Vice Kassör
Tävlingsledare
Utbildningsansvarig
Sekreterare

Ingela Nelander Häll
Kjell Lundkvist Ingela och Kjell gör en arbetsfördelning sinsemellan
Peter Nohrén
Peter Nohrén
Roterande, önskvärt att protokollen finns publicerade senast en vecka
efter mötet.

4. Ekonomi

Konsekvenser av årmötesbeslut
Kontantvinster byts mot lotter till motsvarande belopp, de Föreningslotter vi säljer kostar klubben
10 kr för varje 20-kronorslott. Detta innebär då en halvering av vinstutbetalningarna.
Borlängeligan under våren går efter de gamla reglerna, med 40 % vinstutbetalning. Detta får
ändras till hösten. Däremot kan barometrar och poängligor justeras redan nu.
Spelkuponger diskuterades. Beslut att dela ut spelkuponger som vinster på tisdagar och torsdagar.
På tisdagsspelen ska kuponger till måndag-onsdagsspel delas ut (endast till poängligor). På
torsdagsspelen skall kuponger till tisdagsspel delas ut. Ansvarig för spelkupongerna: Inga-Lis.
Peter kontaktar Tord Nilsson för att säkerställa att kontakterna med Arbetsförmedlingen gällande
Mia fortgår.
5. Styrelsens intentioner
Synpunkter på de viktigaste områdena för styrelsen:
 gemensamma sociala aktiviteter, typ fester, filmklubb-besök.
 vikten av att få in nya spelare, och hålla dem kvar med nån form av mentorskap
 aktiviteter på Bridgens Dag 17 augusti
 festdag med kurs o städinslag 24 maj
6. Tävlingsverksamhet
Nästa möte, 19 mars, kommer styrelsen att diskutera kommande spelprogram. Till mötet 15 april
ska Peter ta fram ett konkret förslag till spelprogram för 2014/2015 som kan fastställas senast 21
maj.

7. Kursverksamhet
Nybörjarkurs till hösten är ett måste, flygbladsutdelning, annonsering o marknadsföring på
Bridgens Dag 17 augusti och på Högskolan. Viktigt att ha datum för kursstart klart så vi har ett
konkret erbjudande om kurs. Ingela ansvarar för att ta hem afficher osv från förbundet.
8. Trivselverksamhet
Beslutades att på nästa möte diskutera trivselansvarig(a).
9. Lokaler/utrustning
Peter ansvarar för att byta lås under våren och att meddela detta i god tid så att de som behöver
nycklar hinner få dessa. Vissa fönster behöver också säkras med vinkeljärn. Kjell är också med i
detta arbete.
Peter kollar också upp alternativen till Bridgematedosor och kommer med förslag innan hösten.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Nästa möte
Mötesplan för året, samtliga möten i bridgelokalen kl 1700
Datum
Sekreterare (förslag)
2013-03-19
Ingela
2014-04-15
Markus
2014-05-21
Björn
2014-08-05
Peter
2014-09-10
Jon
2014-10-07
Kjell
2014-11-11
Kent
2014-12-09
Ingela
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

.............................................................
Peter Nohrén, mötessekreterare

.............................................................
Inga-Lis Larsson, ordförande

……………………………………..
Kjell Lundkvist, justerare

