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Protokoll från NBK:s styrelsemöte 110929 
 

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

1. Mötet öppnades 

2. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

3. Föregående styrelsemötesprotokoll. 
Protokollet godkändes. Inga-Lill Nilsson har förts in som närvarande vid mötena 110215 och 110510. 

4. Årsmötets protokoll 
Protokollet är justerat och finns på hemsidan och har satts in i protokollpärmen. 

5. Budget 
Arnes budgetförslag godkändes. Se bilaga. Inbetalningarna av medlemsavgifter släpar något men är 

inte oroande. 

6. Konstituering (styrelseledamöternas arbetsuppgifter) 
Förslag enligt bilaga 1 godkändes med följande ändringar. Kjell åtog sig att vara vice ordförande, 

Margareta hade avböjt. Under Sociala arrangemang är Arne ansvarig för lunchbridgen. 

Firman tecknas av ordföranden och kassören, var för sig eller gemensamt. 

7. Mötesplan 
Möte nr 2 Tisdag 15 nov 

Möte nr 3 Tisdag 14 feb om behov finns 

Möte nr 4 Tisdag 8 maj 2012 

Möte nr 5 Torsdag 16 aug 2012 

Årsmöte Onsdag 19 sep 2012 

8. Bridgekurs 
En lista med ursprungligen 11 intresserade finns. Vid första kurstillfället 27 sep kom 3. 5 har svarat att 

de fortfarande är intresserade. Ett nytt försök att starta kursen görs tisdag 4 okt. Örjan Jonsson och 

Björn delar på ansvaret. 

9. Priser 
Alternativ till Trisslotter diskuterades. Beslut: Vi fortsätter med Trisslotter. 

10. Föreslagen stadgeändring inom Svensk Bridge 
Se bilaga. Vi avvaktar Riksstämmans behandling av förslaget innan vi beslutar vilka ändringar vi 

behöver göra. 
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11. Källarförråd 
Sven-Erik Svensson undersöker möjligheten för klubben att disponera ett förråd. 

12. Lunchbridge 30 okt 
En lite större satsning än normalt och utan avgifter för deltagarna godkändes, dock max 100 kr per 

person. Inga-Lill och Arne är ansvariga. 

13. Årsfest/Bridgeresa 2012 
Frågan om detta var uppe på årsmötet, men deltagarnas uppfattning var inte helt tydlig. Frågan tas upp 

igen på en onsdagkväll. Bridgeresa kan göras tillsammans med en annan förening. 

14. Extern representation 
Klubben betalar som hittills för deltagande i Stockholmsserien, Allsvenskan, DM-lag och för par över 

medel i nationella tävlingar. 

15. Övriga frågor 
Datorn, som styr brickläggningsmaskinen är nära en krasch. Jan fick i uppdrag att köpa en begagnad 

dator och ett Windowsprogram för max 3000 kr. Björn rek C4Y i Jordbro betr begagnad dator. 

Klubben avstår från att delta i DM-par. 

16. Nästa möte 15 nov 2011.  


