Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

8-2014

2014 - 12 - 09
Närvarande: Inga-Lis Larsson, Håkan Gabrielsson, Ingela Nelander Häll och Kjell Lundqvist

1. Mötet öppnas
Ordföranden Inga-Lis Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

2. Sekreterare och protokolljusterare
Kjell Lundqvist valdes till mötessekreterare, Håkan Gabrielsson valdes att jämte ordföranden
justera protokollet.

3. Ekonomi
Rapporteras god, spelintäkterna har minskat något men allt resultatet blir bra, har att göra med de
lägre priserna i ligorna.

4. Tävlingsverksamhet
Peter rapporterar priserna i ligorna till Kjell.
Jultävlingarna skall vara enligt tidigare möte.
Vid avslutningen för julen beslutades att vi bjuder på tårta tisdag och onsdag.
På torsdagen bestämdes att klubben bjuder på smörgåstårta för att hälsa alla nya spelare välkomna,
i anslutning till detta spelas också 12-14 brickor med blandade par av nya och rutinerade spelare.
Vi bestämde också att tävlingsledaren får till uppgift att titta på vad vi gör åt ligorna mån , onsdag
Tävlingen i anslutning till årsmötet föreslogs att vara individuell med handikapp. Beslut tas nästa
möte.

5. Kursverksamhet
Diskussion gällande ett erbjudande från Maserskolan att vi ska vara där och spela med eleverna , i
en sal hos dom . Beslutades att vi går vidare med detta Inga-Lis håller ihop.
Småkurser har efterfrågats ( korta) gällande speciella moment ( Ingen grundkurs ) , vi tittar på
vilka rutinerade spelare som kan vara behjälpliga med detta . Inga-Lis o Peter tittar på detta.

6. Trivselverksamhet
Köp av plaketter för olika prestationer som delas ut vid årsmötet. Kjell inhandlar dessa efter
underlag från Inga-Lis.

7. Lokaler/utrustning
Hyresvärden utför inga reparationer inomhus i lokalen , utan detta ligger på hyresgästen . Vi
önskar förbättra lokalerna t ex måla väggar och dyl. Om detta ska utföras måste vi undersöka om
några frivilliga ställer upp för att hjälpa till. Detta är en fråga som bör komma upp på årsmötet för
diskussion och beslut.

8. Övriga frågor
Nästa möte 14 jan 15 kl. 17.00
Årsmöte skall vara 25 jan 2015

9. Avslutning och nästa möte
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

.............................................................
Kjell Lundqvist

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

……………………………………..
Håkan Gabrielsson

