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Protokoll ST1. 2010-10-15 
 
 
Protokoll fört på möte med tillträdande styrelsen i Karlstad Bridgeklubb fredagen den 15 oktober 
2010. 
Närvarande: Catarina Midskog (Ordförande) 
  Ola Lindholm (Sekreterare) 

Freddy Lund (Kassör) 
Leif Öhrn (Ledamot, TK) 
Bosse Larsson (Ledamot) 
 

ST1:01 Mötets öppnande 
Ordföranden, Catarina, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

ST1:02 Dagordningen 
Catarinas förslag till dagordning godkändes. 
 

ST1:03 Val av sekreterare tillika hemsidesansvarig 
Ola Lindholm valdes till styrelsens sekreterare och han kommer även att sköta hemsidan för 
KBK i spader. Här bestämdes även att sekreterare- hemsidesansvarig samt  
Kassör (Freddy Lund) ska ha gratis startavgift i samtliga bridgetävlingar som KBK anordnar, 
kassör och sekreterare stod utanför beslutsförandet. 

 
ST1:04 Mail adresser och dess bevakning 

Catarina förklarade vikten av att allas mail adresser var de adresser som de läser minst två 
gånger per dag för att snabbt kunna kommunicera och fatta snabba beslut. Alla adresser är 
därmed uppdaterade.  
 

ST1:05 Årsmötets revisionsberättelse och räkenskaperna 
Revisionsberättelsen är färdigställd, nytt extra årsmöte bestämdes till 2010-11-01. 
Kallelse anslås på hemsidan samt muntligt på måndagsspel.  

 
ST1:06 Spelprogram samt övriga tävlingar 

Tävlingskommittén har tagit fram ett tävlingsprogram som nästan är klart. Denna kommer 
inom kort att publiceras på hemsidan. Vad som är klart är att det kommer att vara jultävling 
måndagarna 6:e, 13:e och 20:e december. 
 
Vad gäller torsdagsspel så kommer det att anordnas en lag cup efter nyår som förmodligen 
kommer att gå över 3 stycken torsdagar. Förhoppningen är att kunna utvidga detta till spel 
varje torsdag om detta faller väl ut. 
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Eftersom det har efterfrågats barometertävlingar så kommer vi att spela barometer en gång per 
månad, vid barometer kommer startavgiften att vara 50: - på grund av högre 
brickläggningskostnader. 
 
Det kommer även att bli priser i måndagstävlingarna i form av presentkort ifrån Katt’s butik, 
vi hoppas att detta kommer att ses som ett roligt tillägg till måndagsspelet. 
 
Tävlingsledare för allsvenska div 3 i karlstad den 30:e oktober 2010 är klart, det kommer att 
vara Bengt Gustavsson som sköter detta. 
 

ST1:07 Guldmixedhelgen 
Styrelsen beslutade att tillfråga Suzanne Larsson och Micke Lehmborn om de kan tänka sig att 
jobba med den helgen, Leif fick i uppdrag att återkomma med svar. 
 
 

ST1:08 Lokalfråga 
Ritningar på eventuell lokal har tagits fram, dessa ska granskas och Catarina ska ha ytterligare 
samtal med hyresvärd där det ska diskuteras priser samt iordningställande. I övrigt var det 
positiva ordalag från styrelsen.  

  
 
 
 
 
 

Vid protokollet:    Justeras: 
    
 
____________________________  ____________________________   
Ola Lindholm     Catarina Midskog  
 


