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Protokoll från NBK:s styrelsemöte 101123 
 

Plats: Klubblokalen på Valthornsvägen. 

Närvarande: Björn Eklind, Kerstin Rönnquist, Arne Malmqvist, Kjell Jönsson, Jan Norlin 

Sekreterare: Jan Norlin 

 

1. Mötet öppnades 

2. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

3. Föregående styrelsemötesprotokoll. 
Protokollen från styrelsemötena  5 okt och 1 sept godkändes. Punkten nyckellista kvarstår. Björn 

ansvarig. 

4. Årsmötesprotokoll 
Protokollet är justerat och godkänt. 

5. Ekonomiredovisning 
Vi ligger ca 2000 kr plus pga skatteåterbäring. Både intäkter och utgifter är något lägre än föregående 

år. Kassören bdömer dock att det inte finns någon anledning till oro. 

6. Spelprogram våren 2011. 
Kjell hade tagit fram ett förslag. Beslöts att lunchbridgen flyttas till 20 mars för att inte komma för 

nära höstens lunchbridge. Björn fick i uppdrag att vid nästa spelkväll fråga medlemmarna om det 

finns intresse för en individuell tävling under våren. 

7. Lunchbridgar och övriga bridgesociala program 
Bridgeresans vara eller inte vara diskuterades. Antalet deltagare är för litet. Ett alternativ kunde vara 

ett mer påkostat lunchbridgearrangemang. 

8. Stockholmsförbundets DM-par 
Klubben kommer inte att delta. Intresset har varit för dåligt tidigare år. 

9. Utnyttjande av lokalen 
Björn har varit i kontakt med KD. Visst intresse finns. Kontakterna fortsätter. 

10. Kurser 
Björn återkommer med förslag. 

11. Erfarenheter från bridgeresan 
Kostnader 16718 kr - intäkter 10880 kr = -5838 kr. Antalet deltagare i snitt under de 5 tidigare åren 

har legat på ca 30 att jämföra med 20 deltagare vid höstens resa. De fasta kostnaderna, exvis 

lokalkostnader,  måste då slås ut på färre deltagare. Subventionen per deltagare blir då alldeles för hög. 
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12. Förberedelser soppbridgen 5 dec och julbarometern 
Kerstin och Arne har soppbridgen under kontroll. Arne anskaffar priser till julbarometern. Alla skall 

få något. 

13. Övriga frågor 
Björn undersöker lotteri som ersättning för bingolotter. 

Lars-Erik Walther har avlidit. Arne skickar en sista hälsning från klubben. Björn undersöker om 

någon skall delta på begravningen. 

 

14. Nästa möte 15 februari 2011.  


