Borlänge Bridgeklubb Protokoll - styrelsemöte
2014-09-10
Närvarande: Inga-Lis Larsson, 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 Jon Scheutz valdes till mötessekreterare , Peter Nohrén valdes att
jämte ordföranden justera protokollet.
3. Föregående Protokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna.
4. Ekonomi
Ingela berättar att ekonomin är stabil men att en fullständig rapport kommer på nästa möte.
5. Tävlingsverksamhet
Borlängeligan börjar på onsdag och det är i nuläget 14 lag anmälda.
Gällande kuponger för spel på tisdagar sa vi att dessa gäller även för spel på måndagar.
Det behövs göras reklam för allsvenskan, det är inga lag anmälda från Borlänge ännu.
6. Kursverksamhet
Ordinarie kurs börjar imorgon och håller på 12 gånger. Deltagaravgift tas ut andra gången. Peter Nohrén
är kursledare och Inga-Lis tillsammans med Jan-Olov tar de gånger han inte kan. Just nu är det 7st
anmälda.
Helgkursen för ungdomar kommer hållas 20-21 september med Erika Rodin som kursledare. Totalt
kommer detta att kosta oss 3190 kronor + reseersättning. De 3190 kronorna har vi fått bidrag från
juniorfonden för. Vi har varit på en fritidsgård för att göra reklam för kursen och kommer vara där igen
den 16 september. Den 17 september kommer vi vara på maserskolan. Inga-Lis har även haft kontakt med
personer som var med under sommarskolan. Kursen kommer att vara gratis för juniorer medan andra
deltagare betalar 150 kronor.
Vi har även ansökt om pengar från möjligheternas Borlänge och dessa får vi besked om i oktober. Vi
pratade även om att ansöka om pengar från SISU, ABF och NBV.
Peter kommer att hålla minikurs vissa gånger för deltagarna på Håkans spel på torsdagar innan det börjar.
Mats och Ingela har pratat om att hålla i en fortsättningskurs.
7. Trivselverksamhet/medlemmar
På måndag är det den första tävlingen med överraskning. Harriet är ansvarig för överraskningen.
Harriet har även föreslagit en tävling med pris till alla innan jul. Vi har dock redan både julskinketävling
och julgodistävling.
Vi pratade om möjligheten att ha pris för de som kommer närmast under medel som de har i Falun.
Arbetet med att skapa en trivselkommitté har inte kommit igång ännu men kommer komma igång snart.
Vi har pratat med Tunabyggen angående vem som ansvarar för vad rörande lokalen. Vi ansvarar för all
interiör och de för all exteriör. Inga-Lis gör en lista över allt som behöver göras och de som vill i klubben
kan lämna egna förslag.
8. Lokaler/utrustning
Vi har köpt in 5 nya (renoverade) dosor.
Vi pratade även om surfplattor men de känns lite för stöldbegärliga.

Vår nya skrivare krånglar. Vi kommer att lämna in den på Elgiganten samtidigt som vi köper en ny
monokrom laserskrivare för runt 1400 kronor. Om Elgiganten reparerar den andra så kan vi ha den till de
få gånger som vi vill skriva ut något i färg.
9. Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.
10. Nästa möte
Nästa möte är den 7:e oktober
11. Avslutning och nästa möte Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
.............................................................
Jon Scheutz, mötessekreterare
............................................................. ……………………………………..
Inga-Lis Larsson, ordförande Peter Nohrén, justerare

