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Närvarande: Inga-Lis Larsson, Peter Nohrén, Jon Scheutz, Håkan Gabrielsen, Kjell Lundqvist
1. Mötet öppnas
Ordföranden Inga-Lis Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
2. Sekreterare och protokolljusterare
Peter valdes till mötessekreterare , Håkan valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Ekonomi
Ingen ekonomisk rapport fanns tillgänglig, men vi fick info att banktillgångarna ser ut ungefär
som förväntat.
4. Bridgens dag
Vi befinner oss hos Coop Norra Backa söndagen 17 augusti 1200-1600
Inga-Lis har schema för bemanning. I-L o Peter fixar dit bord mm. Vi kommer bl.a. göra reklam
för kursen. Fikabröd o godis köper vi hos Coop som tack för att vi får hålla till där.
5. Tävlingsverksamhet
Då sommar- och höstprogrammet kommit lite omlott tar vi bort tisdagen 26 aug ur
höstprogrammet.
Vi fortsätter dela ut spelkuponger för måndagsspel på tisdagar och för tisdagsspel på torsdagar.
Peter ansvarar för att spelprogrammet kommer ut på hemsidan och på Spader. Peter kollar också
med Falun om klubbmatchen.
6. Kursverksamhet
Ordinarie nybörjarkurs startar 11 september, Peter, Inga-Lis o ev Jan-Olov Lundqvist kör denna.
Kursbok beslutas på torsdag 14 aug.
Om juniorer deltar i denna kommer vi att subventionera deras kursavgifter helt eller delvis.
Helgkurs för unga kan vi inte besluta om, tilltänkt kursledare kan inte – men vi ska kontakta Erika
Rodin för att se om hon kan ta detta.
7. Trivselverksamhet
Inga-Lis tar kontakter för att se om någon/några kan ta hand om ”Överraskningstävlingarnas”
överraskningar (15/9 + 6/10). Hon kollar också om vi kan få ihop en ”trivselkommitté”.
8. Lokaler/utrustning
Vi kan köpa renoverade Bridgematedosor för 525 kr/styck. Beslut att avvakta ekonomisk rapport
innan ev inköp. Peter kollar vidare på alternativet ”surfplattor”. Förslag att låta hugade
medlemmar måla om inne i lokalen.
9. Avslutning och nästa möte
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte 10 september.
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