Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

2-2015

2015-02-18
Närvarande: Inga-Lis Larsson, Peter Nohrén, Ingela Nelander Häll, Håkan Gabrielsen, Kent Olsson,
Kjell Lundqvist och Anita Thunell.
1. Mötet öppnas
Ordföranden Inga-Lis Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
2. Sekreterare och protokolljusterare
Ingela Nelander Häll valdes till mötessekreterare , Håkan Gabrielsen valdes att jämte ordföranden
justera protokollet.
3. Föregående protokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna
4. Ekonomi
Jämförelse med förra året och året innan gjordes. Speciellt tittade vi på spelintäkter som hade ökat
med närmare 4000 kr, hyresintäkter +/- 0 (osäkerhet finns kring periodisering av intäkterna) samt
kioskintäkterna som minskat med c:a 2 000 kr. Diskuterades en ev. höjning av hyran till
Warhammer, Inga-Lis uppdras att kontakta dem för en diskussion om detta.
5. Tävlingsverksamhet
Inget nytt. Peter N kommer senare i år med ett förslag på nytt spelschema. Dags för inbjudan till
dambridgen i april.
6. Verksamhetsplan
Ledamöterna uppmanades att läsa verksamhetsplanen för att vid nästa möte komma fram till hur vi
kan uppnå eller åtminstone närma oss planens mål.
7. Kursverksamhet
Beslutades att vi även i år ska ha delta i Bridgens dag med något evenemang. Datum troligtvis i
augusti.
Den planerade kursen på Maserskolan börjar den 5 mars och pågår 5 ggr inkl. en liten tävling som
avslut. Diskuterades även att ha en-kvällarstema där någon inbjuden kan ta upp t.ex. dubblingar,
tävlingsregler, spärrbud och dyl. Inga-Lis frågar Peter Johansson, Eric Arvidsson och Sonny
Arvidsson till att börja med. Peter Norén kan även tänka sig att gå igenom tävlingsregler en kväll.
8. Trivselverksamhet/medlemmar
Se under punkten lokaler/utrustning.
9. Lokaler/utrustning
Inga-Lis har delat ut och samlat in aktivitetslistor från medlemmar. Enligt årsmötesbeslut har vi
3000:- att renovera för och kraften kommer att koncentreras på det lilla spelrummet.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Avslutning och nästa möte
Nästa möte är den 23 mars kl. 17.00

12. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

.............................................................
Ingela Nelander Häll, mötessekreterare

.............................................................
Inga-Lis Larsson, ordförande

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

