Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

7-2014

2014-11-11
Närvarande: Inga-Lis Larsson, Peter Nohrén, Håkan Gabrielsen, Kjell Lundkvist, Kent Olsson
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
Rapporterats som god, ingen ekonomisk rapport föreligger men vi har mer pengar nu än jämfört
med samma tid förra året.
4. Tävlingsverksamhet
Skinktävlingen:
Inga-Lis kollar med Per-Åke Granlund om han kan köpa in skinkor + ite
annat som är lämpligt som vinster til denna tävling
Poängligan:
Peter gör förslag på vinstutdelning, ev med begränsning av att man bör
ha fått ihop poäng motsvarande 3-4 ggr spel. Alla medlemmar närvarande på avslutningen ska få
någon vinst.
Julsilver:
Peter o Inga-Lis fixar inbjudan, tävlingen är 27 dec. BBK- medlemmar
sponsras 50-75 kr mot tidig anmälan.
Julserien:
Spelas tre ggr, om man har spelat de två första är den tredje gången
gratis. Spel med hcp-beräkning, pris till de tre främsta med hcp + 1 pris till bästa scratch-spelare.
Borlängeligan:
Peter skriver om reglerna så att det är upp till TL vilken division som får
fler/färre lag än de övriga. Syftet med detta är att få till spelmässigt jämnare divisioner.
Avlutning mindre rutinerade:
Inga-Lis fixar inbjudan till samtliga medlemmar att
komma och spela 18 dec på spelet för mindre rutinerade. Då kommer paren att sättas ihop av
tävlingsledningen. De som gått kurs under hösten är inbjudna att deltaga. Kjell är jour för att
garantera att alla som vill får spela. Kjell kollar även priser för tårtor/smörgåstårtor till samtliga
höstavslutningar.
5. Kursverksamhet
Inga-Lis kollar med Peter J, Mats H, Sonny m fl om de vill ta sig an fortsättningskurs under våren
Förslag att köra förbundets minikursserie om 10 olika områden.
6. Trivselverksamhet
Inga-Lis har tagit fram ett förslag till Aktivitetslista där medlemmar kan teckna sig för olika
aktiviteter. Detta ska presenteras efter årsskiftet för att kunna diskuteras på årsmötet 25 januari.
Förslag att samtliga nya medlemmar (även de som bytt klubb till BBK) ska få ett välkomstbrev
med en kupong för fritt spel valfri partävling.

7. Lokaler/utrustning
Lokalen behöver fräschas upp. Inga-Lis har varit i kontakt med Tunabyggen - de ansvarar för
yttre underhåll, vi själva för inre underhåll. Alternativa lokaler har också undersökts, svårt att hitta
något som fungerar till rimligt pris. Vi kan kanske hitta några som vill jobba med detta via

aktivitetslistan nämnd i punkten om trivselverksamheten?.

8. Övriga frågor
Viktigt att spelkupongerna som delas ut vid vinster på tisdag-torsdag är undertecknade. Krav från
revisorerna.
9. Avslutning och nästa möte
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte 9 dec kl 1700.

Vid protokollet
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Peter Nohrén, mötessekreterare
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Inga-Lis Larsson, ordförande

……………………………………..
Håkan Gabrielsen, justerare

