Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

2-2014

2014-03-26
Närvarande: Inga-Lis Larsson, Kent Olsson, Peter Nohrén, Håkan Gabrielsen, Jon Scheutz,
Ingela Nelander-Häll
1. Mötet öppnas
Ordföranden Inga-Lis Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
2. Sekreterare och protokolljusterare
Peter Nohrén valdes till mötessekreterare , Ingela Nelander-Häll valdes att jämte ordföranden
justera protokollet.
3. Föregående Protokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna.

4. Ekonomi
Ingela gick igenom ekonomin, vi ligger ca 3000 back på två månader. Största anledningen är lägre
spelintäkter.
5. Mia
Risken är att vi kan få något lägre bidrag än tidigare, trots att Af säger att det ska vara oförändrat.
Inga-Lis kollar med Tord N och Af. Vi beslutade att ha henne kvar. Vi tecknar ett nytt treårsavtal,
om ekonomin blir alltför dålig går detta att säga upp.
6. Tävlingsverksamhet
Peter tar fram två olika förslag till spelprogram till aprilmötet. Peter kollar med både måndag och
tisdagsgrupperna om hur de skulle ställa sig till att alltid spela hcp vid partävlingar. Till hösten slår
vi ihop poängligorna till en enda. Peter tar också fram förslag till nya regler för Borlängeligan,
förslag att köra med 4-lags divisioner.
Vi subventionerar Borlängespelare till Annandagpåsksilvret om de anmäler sig senast 7 april.
Ordinarie pris 150 kr/spelare, subventionerat pris 100 kr/spelare.
Håkan kör MR på onsdagar i juni.. Sommarspel som vanligt mån + tors, med avslutande
sommarsilver à 100 kr per spelare.
7. Kursverksamhet
Inga-Lis tar fram förslag inför Bridgens dag i augusti.
8. Distriktets Årsstämma.
Peter valdes till ombud, när det gäller platser till DM-par finalen så förespråkar styrelsen
bibehållande av dagens regler.

9. Lokaler och utrustning
Peter byter lås under städdagen 24 maj. Inga-Lis kollar med Tunabyggen om nyckelhantering.
10. Övriga frågor
11. Avslutning och nästa möte
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
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Peter Nohrén, mötessekreterare
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Inga-Lis Larsson, ordförande
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Ingela Nelander-Häll, justerare

