
Protokoll från NBK:s styrelsemöte 101005 
 

Plats: Klubblokalen på Valthornsvägen. 
Närvarande: Björn Eklind, Inga-Lill Nilsson, Arne Malmqvist, Kjell Jönsson, Jan Norlin 
Sekreterare: Jan Norlin 
 

1. Mötet öppnades 

2. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

3. Föregående styrelsemötesprotokoll. 
Frågan bordlades till nästa möte. 

4. Årsmötesprotokoll 
Frågan bordlades till nästa möte. 

5. Konstituering, se bilaga 
Förslaget enl bilaga godkändes med kommentarer enl nedan. 

Tävlingsansvar. Björn ansvarar för brickläggning med stöd av diverse personer. 

Lokalförvaltning. Björn och Bror Wahlberg svarar för lättare städning varje onsdag. Arne är 

ansvarig för anskaffning av förbrukningsvaror av alla slag och tar också iniativ till anlitande av 

städbolag för större städningar, ca 3 per år á 1000 kr per gång. Inga-Lill ser till att städbolaget kan 

komma in i lokalen. 

Medlemsvård. Med medlemsvård avses buketter, plaketter, bucklor, födelsedagar. I samband med 

denna punkt kom frågor upp om var plaketter köps, var gravyren utförs och om vandringspriset för 

KM individuellt var korrekt uppdaterat med namnskyltar. Inga-Lill utreder. 

Alla uppmanas komma med idéer om hur medlemsvärvningen skall kunna förbättras. 

Sociala arrangemang. Arne och Kerstin svarar för höstens soppbridge.  

Firmatecknare. Kassör och ordförande, var för sig. 

6. Mötesplan 
Mötesplanen godkändes.  
23 nov behandlas vårprogrammet, 10 maj sommarprogrammet och prel förberedelser för årsmötet, 18 
aug slutliga förberedelser för årsmötet. 
 

7. Idealitet och ersättningar 
Ansvariga för torsdagarna fortsätter som tidigare utan ersättning. 



8. Tillgång till Ruterprogram 
Programmet får ej spridas eller användas utanför klubben. Avtal om detta skall skrivas under av alla, 

som har tillgång till Ruter. Kjell Jönsson, Björn Eklind, Bror Wahlberg, Jan Norlin, Villy och Aina 

Karlsson, Kjell och Raija Jansson skall ha tillgång till programmet. 

9. Representationsbestämmelser 
Endast deltagande i klubbens lag i Stockholmsserien betalas av klubben samt deltagande i nationella 

tävlingar. 

10. Kurser 
Ingen grundkurs kommer att anordnas. För få deltagare. 
Björn ordnar fortsättningskurs under två tisdagskvällar i november. 
 

11. Bridgeresa 
20 anmälda, varav 18 spelare. 2 spelare till vore önskvärt. Tas upp på torsdagsbridgen. Arne 

redovisade ekonomi och program. 

12. Soppbridge 
Se ovan under punkt 5. 

13. Utnyttjande av lokalen, nycklar 
Inga-Lill har fått Ullas nyckel. Jan Jansson, Bror Wahlberg, Villy Karlsson, Kjell Jansson, Örjan 

Jonsson och styrelsen har nycklar. Björn upprättar aktuell lista. 

KD har visat intresse för att hyra klubblokalen. Björn kontaktar Antonella. 

14. Övriga frågor 
Alla betalar 30 kr i spelavgift på torsdagar, även icke medlemmar. 
Arne har fyllt i ett frågeformulär på begäran av Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund, se bilaga. 
 

 



Bilaga 1 
 

Förslag till konstituering av styrelsen 2010-11 och mötesplan. 

Vice ordförande   Kjell Jönsson 

Kassör   Arne Malmqvist 

Sekreterare   Jan Norlin 

Tävlingsansvarig/Ord Tävlingsledare Kjell Jönsson 

Bitr tävlingsansvar  Björn Eklind* 

Materialförvaltare lokal   

Materialförvaltare bridgemtrl Kjell Jönsson 

IT/Hemsida   Jan Norlin 

Medlemsvård   Inga-Lill Nilsson 

Sociala arrangemang  Inga-Lill Nilsson, Kerstin Rönnqvist 

 

* Innebär ansvar för verksamheten på torsdagar, samt i övrigt vad till honom delegeras av 

tävlingsledaren      

 

Mötesplan 

Möte nr 1  tisdagen 5. Oktober 

Möte nr 2  tisdagen 23. November 

Möte nr 3  (tisdagen 15. Februari) 

Möte nr 4  tisdagen den 10. Maj 

Möte nr 5  torsdagen den 18. Augusti 

Årsmöte  Onsdagen den 14. September 



Bilaga 2

 
  



 

15. Nästa möte 23 november. 


