Borlänge Bridgeklubb

Protokoll - styrelsemöte

3-2015

2015-3-23
Närvarande: Inga-Lis Larsson, Peter Nohrén, Kent Olsson, Kjell Lundqvist och Gen Gustafsson.
1. Mötet öppnas
Ordföranden Inga-Lis Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
2. Sekreterare och protokolljusterare
Kent Olsson valdes till mötessekreterare , Peter Nohrén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna. Aktiviteterna med Maserskolan fortsätter.
Vi vill ha en kortare kurs/föreläsning, tex en måndag. Inga-Lis har försökt få lärare men det är inte helt lätt. Vi
fortsätter försöka.
4. Styrelsemöten.
Styrelsemöten hålls på tisdagar eller onsdagar. Styrelsemötet i augusti hålls på en tisdag.
5. Ekonomi

Ekonomin ligger i stort sett i balans, lite plus.
Kontanter behövs till avslutningen av Borlängeligan.
Ny rapport nästa månad.
.
6. Tävlingsverksamhet
Peter lämnade förslag till spelvärdar.
I listan är det blankt må-on där Peter inte kan. Vi ber allmänt att kunniga fyller i så att inte det alltid faller på Peter
att hitta ersättare.
Peter kan ställa upp visa hur man håller en tävling i Ruter, även Kjell kan hjälpa till med detta.
På lördag är det DM-kval final. Kjell köper ost, bröd och korvbröd (ev kaviar o smör).
Kent handlar 20 kartonger med ägg (10-12 st) till onsdag 1 april. Peter tar med tomma kartonger.
Annandag påsk silver, vi behöver flagga. Få deltagare just nu.
Dambridgen i april. Inga-Lis och Gen ansvarar.
7. Kursverksamhet
Inga Lis föreslår att vi kör en eller två dagar under en helg för dom som är nybörjare. En helg i maj? Alternativt i
början av juni.
8. Verksamhetsplan
Inga-Lis gick igenom VP:n
Kurser går på hösten o då försöker vi värva nya medlemmar.
När vi var på COOP 2014 så var det för lite folk, vi föreslår därför att vi byter från söndag till lördag, förslagsvis
den 22 augusti. Det är samma vecka som bridgens dag (16 augusti).
Skall vi köra på Maserskolan i år? 2 veckor i augusti. Vi bör helst vara 4 personer, det kan gå med 3. Inga stora
förberedelser behövs. Vi börjar med 1 vecka men hoppas på att vi kan få till 2 veckor. Vi får ersättning med 3500
per vecka (sommarskolans fritidsverksamhet). Inga-Lis tar huvudansvar för aktiviteten.

Kurs för att hantera Ruter genomförs på städdagen, 23 maj. Peter håller i utbildningen.
Kan någon ansvara för städningen på städdagen?
Armaturerna kostar 300 kr per styck plus rör. Det är bättre att ta bort rastren och köpa till lysrör.
I huvudrummet behöver 3 armaturer bytas. Kjell tar på sig detta.

7- Lokaler/utrustning
Vi har handlat färg mm till lokalerna. Det finns lite kvar i budget. Vi köper trädgårdsbord som fikabord till
lokalen.
Kjell hör med Åke om dom kan hämta en stor (4 meter) beg whiteboardtavla som vi kan få och som kan
ersätta den lilla som sitter i bortre rummet.
Köket försöker vi måla med den färg som är över.

8- Övriga frågor
Alla som kommer på hur vi får fler medlemmar eller kan få till kurser hör av sig.
9- Avslutning och nästa möte
Nästa möte blir tisdag den 14 april kl. 17.00

10- Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

.............................................................
Kent Olson, mötessekreterare

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

……………………………………..
Peter Nohrén, justerare

