Åsa/Frillesås Bridgeklubb 14 augusti 2014

Åsiktsförklaring för styrelsen i Åsa/Frillesås bridgeklubb
1.
2.
3.
4.
5.

Styrelsen tar tillvara medlemmars intressen.
Styrelsen bevakar att lagd budget följs
Styrelsen tar fram långsiktiga mål och förslag för att nå uppsatta mål.
Styrelsen följer upp förändringar mot det långsiktiga målet.
Styrelsen utser operativt ansvariga som lämnar förslag på medlemmar inom följande
områden.

TPK ‐ Tävlingsprogramkommittén
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upprätta spelprogram
Se till att klubbens behov av tävlingsledare utbildas externt och internt
Utse ansvariga funktionärer till tävlingar
Ansvara för att information om större tävlingar sprids
Ansvara för inköp av kortlekar, budlådor, blanketter och övrigt spelmaterial
Ansvara för data och brickläggning vid klubbens speltillfällen.

Ansvarig: Magnus Svensson.
Medlemmar: Bengt Kåreby, Kent Hultén, Thomas Hultgren, Christer Larsson och Bernt
Gustafsson

Fastighetskommittén
Ansvara för fastighetens löpande underhåll
1.
2.
3.
4.
5.

Ta fram underlag för investeringar
Skaffa fram material till beslutade investeringar
Underhålla möbler t.ex. stolar och bord
Ansvara för snöröjning av tak och entréer
Nyckelansvarig : Rolf Gustafsson

Ansvarig: Rolf Gustavsson
Medlemmar: Rustan Lundgren, Rolf Arvidsson, Bernt Gustafsson, Evald Ottosson, Boye
Sandelius och Hans Kjellberg

Utbildningskommittén
1. Rekrytera personer som vill börja spela bridge och utbilda dessa till fungerande
spelare i klubben
2. Utbilda övriga spelare till bättre bridgespelare
Ansvarig:

Thomas Hultgren

Medlemmar: Jette Hultén, Lena Hultgren, Erik Söderström

IT‐kommittén
1. Ansvara för utbildning i Ruter, Spader och bridgemate internt och externt för att
tillgodose klubbens behov av funktionärer
2. Sköta medlemsregistret, lägga in nya medlemmars personuppgifter såsom
mailadresser, aktuella telefon/mobilnummer, ta bort inaktuella medlemmar
3. Ansvara för att IT‐funktionerna fungerar i på klubbens datorer och övrig teknisk
utrustning
Ansvarig:

Magnus Svensson

Medlemmar: Roger Hultén, Christer Svensson, Kent Hultén

Köksansvariga
1. Ansvara för klubbens matvarubehov för tävlingsverksamheten
2. Ansvara för upphandling av förnödenheter till klubbens caféverksamhet
3. Ansvara för förtäring vid klubbens tävlingar och övriga sammankomster
Ansvariga:

Lyona Besserer och Christina Svensson

Medlemmar: Utses för speciella tillfällen

Medlemskommittén
1. Skapa klubbkänsla för alla medlemmar
2. Få nya medlemmar att fortsätta spela efter kurserna
Ansvarig:

Margareta Ottosson

Medlemmar: Rolf Arvidsson, Lena Hultgren, Jan‐Roger Lilja

Domarkommittén‐tävlingsjury
1. Avgöra regeltvister där tävlingsledaren har agerat felaktigt eller ej agerat.
Beslutet blir slutgiltigt om ej överklagande sker till högre instans.
2. Avgöra disciplinära tvister
3. Bevaka att god bridgeetik upprätthålles och tillrättavisa felaktiga beteenden
Ansvarig:

Bengt Kåreby

Medlemmar: TPK –medlemmarna utgör domarkommitté/tävlingsjury (Se TPK ovan.)

