
Borlänge Bridgeklubb     Protokoll - styrelsemöte   

   2014-05-21   

Närvarande: Inga-Lis Larsson, Peter Nohrén, Jon Scheutz, Håkan Gabrielsen. 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden Inga-Lis Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

 

2. Sekreterare och protokolljusterare 

Jon Scheutz valdes till mötessekreterare, Håkan Gabrielsen valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

3. Föregående protokoll 

Lästes igenom och lades till handlingarna 

 

4. Ekonomi  

Ingela har mycket att göra och ligger därför lite efter med bokföringar. Känslan är dock att vi ligger ungefär enligt 

budget. Ingela ska komma ikapp och skicka ut mejl till styrelsen. 

 

5. Tävlingsverksamhet 

Förslag till spelschema presenterades. Klubbmatchen, som i år är i Falun, är inte inlagd eftersom den inte är inlagt 

i Faluns spelschema. Distriktets reviderade spelschema har inte heller kommit vilket ger viss osäkerhet angående 

datum för deras tävlingar. Vinterfestivalen är inställd i år på grund av för lite deltagare och den ska därför bort ur 

spelschemat. Datum för årsmötet diskuterades. I schemat ligger det 2/1 för att det måste ligga någonstans. Förslag 

lades både för lördag och för vardagskväll. Problemet med vardagskväll är att det begränsar tiden för årsmötet och 

man kan på förhand inte veta om det behövs extra tid. När dambridgen kommer läggas in i schemat är beroende av 

andra tävlingar. Beslutet om hur vi ska lägga upp nygammalt lag skjuts upp till ett senare möte. Vi beslutade att vi 

ska lägga in överraskningar till vissa tävlingar. Överraskningar kan till exempel vara rondpriser. Peter lägger in 

dessa i schemat men han vill inte vara ansvarig för deras utförande. 

 

6. Bridgens dag och kursverksamhet 

Vi ska vara på Coop på bridgens dag den 17:e augusti. Vi ska hyra en rollup för 395 kr + frakt. Styrelsens 

medlemmar ombedes att läsa lappen med information om hur vi tänker oss detta och skicka in synpunkter via 

mejl. Det kommer att vara en sommarskola för ungdomar med invandrarbakgrund i sommar. Starten är den 16:e 

juni. Den är uppdelad på två perioder på fyra veckor med uppehåll emellan. Varje dag så står någon förening för 

verksamheten mellan 13-15. Förslaget är att vi ska ta två dagar per period. Första perioden fanns 1:a, 2:a och 3:e 

juli tillgängliga. Förslaget är att ta 2:a och 3:e. I andra perioden finns många dagar tillgängliga. Förslaget är att ta 

två mot slutet exempelvis 14:e och 15:e augusti. Det tänkta upplägget är att de första två gångerna introdusera 

ungdomarna till kortspel och de senare två gångerna anpassa innehållet utifrån de två första gångerna. Vi har 

pratat med rektorn på maserskolan om att ställa upp ett par bord en dag som uppföljning. Senare är det tänkt att vi 

ska ha en helgkurs för ungdomar. Inga-Lis har pratat med Ida Grönkvist om att hålla i den och hon var positiv. Till 

hösten är det tänkt att vi ska börja en vanlig kurs. Start antingen den 4:e eller 11:e september. Peter kan tänka sig 

att hålla i kursen men han kan inte alla gångerna troligen inklusive 4:e september. Inga-Lis har beställt en bok från 

st:erik’s bridgeskola. Den är väldigt pedagogiskt utformad men även gjort på ett sätt så att det är meningen att man 

ska gå fler kurser efter den innan man börjar spela. 

 

7. Trivselverksamhet/medlemmar 

Vi ska ha en fest till hösten. Datum bestäms på nästa möte. 

 

8. Lokaler/utrustning 

På lördag är det låsbyte och städdag. Inga-Lis ska ringa Tunabyggen om grus till groparna på gården. 

 



9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

10. Avslutning och nästa möte 

Nästa möte blir ett långt möte den 12:e augusti 

 

11. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet  

 

 

 

.............................................................   

Jon Scheutz, mötessekreterare     

 

 

.............................................................  …………………………………….. 

Inga-Lis Larsson, ordförande   Håkan Gabrielsen, justerare 

 


