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Protokoll från NBK:s styrelsemöte 2012-08-16 
 

Plats: Klubblokalen på Valthornsvägen. 
Närvarande: Arne Malmqvist, Kjell Jönsson, Inga-Lill Nilsson, Åke Nilsson. Jan Norlin 
Frånvarande: Margaretha Hultin hade anmält förhinder 
Ordförande: Åke Nilsson, sekreterare: Jan Norlin 
 

1. Mötet öppnades 

2. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

3. Föregående styrelsemötesprotokoll. 
Godkändes. Punkten dagbridge kvartstår och skall behandlas under hösten. 

4. Ekonomi 
Bordsavgifterna 25 %  lägre än budgeterat. Utgiftssidan är under kontroll. Helåret kommer att sluta 

med ett överskott på ca 3500 kr. Se bilaga. 

5. Genomgång av förslag till verksamhetsberättelse 
Förslaget godkändes med mindre justeringar. 

6. Kassörens budgetförslag 2012-2013 
Förslaget godkändes men det slutliga budgeten skall utarbetas av nästa års styrelse. Se bilaga. 

För att förbättra klubbens ekonomi kommer allt gratisspel att tas bort fr o m nästa verksamhetsår. 

Dock undantas de spelare, som kallas in på torsdagar för att undvika blindbord och få kompletta par. 

De flesta spelledarna har informerats och godkänt detta. Åke kontaktar de, som ännu inte har 

informerats. 

7. Övrigt att tänka på inför årsmötet 
• Kallelse kommer att finnas på hemsidan inkl alla dokument. Dessutom skickas kallelse via 

mail till de, som har detta och skriftligt till de, som saknar mail. Annonsering i 

Nynäshamnsposten slopas. Vi sparar därmed 1000 kr. Ansvarig för hemsidan Jan, i övrigt 

Åke. 

• Åke försöker få fram förslag på mötesordförande för årsmötet. 

• Styrelsen föreslår att klubbavgiften höjs från 50 till 100 kr. Den totala medlemsavgiften inkl 

avgiften till Bridgeförbundet blir då 370 kr. 

• Klubben bjuder på fikabröd. Ansvarig Arne. 

• Klubben bjuder på startavgift. 

8. Representation Stockholms Bridgeförbunds årsmöte. 
Åke kontaktar Antonella ang detta. 
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9. Behandling av inkommen motion 
Se bilaga. Styrelsen överlåter till årsmötet att diskutera och fatta beslut om motionen. Punkten läggs 

tidigt i föredragningslistan och före val av styrelse. Vid eventuellt bifall måste stadgarna omarbetas. 

10. Övriga frågor 
• Kjell presenterad förslag till spelplan för hösten. Planen kompletterades med lunchbridge 

söndag 21 oktober Julbarometer genomförs 12 och 19 december. 

• Arne rapporterade att Björn Eklinds nycklar inte hade kunnat hittas. 

• Torsdagsbridgen startar 6 september. Jan gör schema för spelledarna. 

• Styrelsen diskuterade livligt och kreativt kring frågor rörande medlemskap, ruter och hur 

spelavgifter skall utformas. Frågorna tas upp av nästa styrelse. 

11. Nästa möte 20 sept 2012 kl 18:30.  








