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Protokoll från NBK:s styrelsemöte 2011-11-15 
 

Plats: Klubblokalen på Valthornsvägen. 

Närvarande: Arne Malmqvist, Kjell Jönsson, Inga-Lill Nilsson, Jan Norlin 

Ordförande: Kjell Jönsson, sekreterare: Jan Norlin 

 

1. Mötet öppnades 
Björn Eklind har avlidit. Begravningen äger rum 1 dec kl 14 i GA-kyrkan i Stockholm. Från styrelsen 

deltar Arne. Klubben skänker en gåva till Cancerfonden. 

2. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

3. Föregående styrelsemötesprotokoll. 
Godkändes. 

4. Ekonomi 
Bordsavgifterna något lägre än budgeterat. Inbetalningar till klubben från Svensk Bridge släpar. 

Bordsavgifter från något torsdagsspel har ännu inte bokförts. Ev orapporterad sommarbridge 

kontrolleras av Arne. Sammantaget finns ingen anledning till oro. Se bilaga. 

5. Ny ordförande och ledamot på 2 år 
En ny ordförande efter Björn måste utses och Margareta Hultin bör tillfrågas om hon vill kvarstå som 

ledamot i 2 år. Kjell kontaktar valberedningen ang detta. 

6. Bridgekurs 
Ingen bridgeskurs har kunnat anordnas p g a för få deltagare. 

7. Källarförråd 
Det går inte att få tillgång till ett källarförråd. 

8. Lunchbridge våren 2012 
Frågan bordlades. 

9. Årsfest/Bridgeresa 2012 
Frågan om detta var uppe på årsmötet, men deltagarnas uppfattning var inte helt tydlig. Bridgeresa kan 

göras tillsammans med en annan förening. Frågan tas upp igen i form av en enkät onsdag 16 

november. Arne ansvarig. 

10. Övriga frågor 
Någon tillräckligt gammal dator, som kan styra brickläggningsmaskinen har inte hittats. Nuvarande 

dator fungerar för närvarande utan anmärkning. En ny hårddisk för 50 kr har inköpts, men inte 

installerats. 

Jan rensar i lilla rummet. 
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Inga-Lill ordnar gravyr av plakett till pokal KM individuellt, som nu tillhör Kjell Jönsson för evigt. 

Som nytt vandringspris för KM individuellt föreslås Birgit Karelius´ vackra glaspjäs som skänkts till 

klubben. Plaketter fästs på lådan. Jan Jansson tillfrågas om glaspjäsen kan lånas ut till vinnaren. Inga-

Lill ansvarig.  

Priser till julbarometern ordnas som vanligt. Bordsavgift 50 kr. Arne ansvarig. 

11. Nästa möte 14 feb 2012.  




