
Protokoll fört vid styrelsemöte med Tjörns Bridgeklubb 

Datum: 2014-09-16 

Plats: Tjörns Bridgeklubb 
 
Närvarande:  Eva Andersson 
 Arne Bauhr 
 Sture Axfjord 
 Florence Fridén 
 Arvid Halvorsen 
 
Frånvarande:  
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande öppnade mötet  
 
§2 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående styrelseprotokoll godkändes utan kommentarer. 
 
§3 Klubbens ekonomiska situation 
 Bokföring tom 15/9 
 Lotterier något mindre än väntat. 
 Anmälningar till kurser 20 st kommer att ge goda intäkter 
 Priser – vi ligger bra till 
 Vi ligger i linje med budget.  
 Brickläggning för Orust och Stenungsund. Vi har historiskt tagit ca 3 kronor 
 per bricka. Klagomål har framkommit på detta. Uddevalla tar 2 kr/bricka. 
 Beslutades att ändra priset till 2kr/bricka.  
 Troligen drar vi över ersättningar till SM.  
 
§4 Tisdagsbridge, Fredagsbridge 
 Arne behöver ersättare 11/11 (Bengt), 14/11 (Florence), 21/11 (Eva) 
 Inga DM kval. 
 Vi behöver fler som gör mackor, annars kanske vi måste sluta med det.  

Vi har dåligt med mindre erfarna spelare på våra tävlingar. Tisdagsbridgen 
kommer därför i fortsättningen att ha en prislista för scratch, och en för 
handikapp. 

 
§5 Tävlingar 2014-2015 
 Lagtävling 
 2 Lag från Tjörn anmälda i div 4, ett i div 3.  

Div 4 Södra vill arrangera lagmatcher i vår lokal torsdagar och lördagar. 
Beslutade att en avgift på 100kr ska tas ut per speltillfälle/lag. Tjörn lag gratis. 
 
SPF oklart om hur det blir.  
 

§6 Prickbelastning vid bronstävlingar tisdagar/fredagar 



 Inga begräsningar på antalet prickar vid våra klubbtävlingar 
 
§7 Ersättningar lagspel 
 Vi kontrollerade återigen ersättningsnivåerna och bekräftade tidigare beslut. 
 
§8 Utbildningshelg 18-19/10 

Inbjudan har kommit till utbildning för tävlingsledare på brons och silver nivå. 
Kostnad 400kr/person.  

 
§9 Bridgemate 

Vi har många som fungerar dåligt. Ska vi renovera dom vi har, eller ersätta med 
nästa generation? Byte behöver beslutas på årsmötet, och läggas in i nästa års 
budget. Styrelsens intention är att vi ska genomföra ett byte.  

 
§10 Evas punkt 

Eva har en fungerande TV som skulle kunna användas som extra bildskärm. 
Kablar och upphängningsanordning behöver dock köpas in. Eva fixar. 
 
Minikurser finns att få från förbundet. Dessa skulle kunna hållas en timme 
innan spelet på tisdagarna någon gång i månaden. Beslutades att genomföra 
detta, Eva ansvarig. 

  
§ 11 Arvid 

Länsförsäkringar sponsrar ett år till är också intresserade av att sponsrar en 
tävling. 

  
§12 Florence 

Florence vill riva upp beslutet om suppleanter, då detta enligt henne är 
regelvidrigt med referens till Sveriges Bridgeförbunds stadgar. 
Arne tvivlar på att förbundets stadgar gäller för klubben, han kollar om vi 
behöver ändra beslutet. Om så skulle vara, justeras protokollet i efterhand.  

 
§13 Sture 
 Bordsnummer på gång.  
 
§12 Nästa möte 
  
 2014-11-25 kl 16.30  
 
§13 Mötets avslutande 
 Ordförande avslutade mötet.  
 
 
Att göra 

Vad Vem När Status 

Kolla upp hur 
Stenungssund och 

Florence 15/8 Faktura skickad. 



Orust betalar för 
brickläggning 

Knivar behöver 
inköpas 

Sture 31/8 Klart 

Vin till priser 
behöver köpas in 

Arne 30/6 Fixat 

Ersättning för 
allsvenskan/SM-DM 
uppdateras med 
6ookr/person vid SM 
final 

Arne 30/6 Punkt 8 i dagens 
möte 

Vi måste fundera 
kring mackfrågan 

Bordlagd   

Extraskärm för 
resultatvisning. 

Eva 25/11  

Arrangera minikurser Eva 30/9  

Budgetera för nya 
bridgemate i nästa 
års budget 

Florence 31/12  

 
 
Beslut 

1. Priset för brickläggning ska vara 2kr/bricka till Orust och Stenungssund  
2. Bordsavgift på 100kr/speltillfälle/lag i fyrmanna  
3. Uppdatering av bridgemate till ny version skall budgeteras för nästa år 
4. Tisdagsbridgen kommer att ha en scratch och en handikapp prislista. 
5. Föreläsningsserie kommer att genomföras under verksamhetsåret 
6. Kablage mm för att sätta upp en extra skärm på väggen ska köpas in 




