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Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Härnö BS den 4 december 2014. 
 
Närvarande     
Ordinarie ledamöter   Ersättare 
Anders Lundgren (AL) (ordf.)  Bo Norberg (BN) 
Sven-Arne Staflund (SAS) (sekr.)  Anders Nordin (AN) 
Tommy Lindqvist (TL) (kassör)  Övriga 
Anders Norberg (AN)    
Stig Åkerlund (SÅ) 
   
 
§ 1/2014 Mötet öppnas 
 SAS öppnar mötet och hälsade alla välkomna. 
  
§ 2/2014 Dagordning 

Dagordningen godkändes samt beslöts att AL justerar dagens protokoll. 
 
§ 3/2014 Konstituering 
 Anders Lundgren, ordf., valdes på årsmötet. 
 Sven-Arne Staflund, vice ordf. och sekreterare. 
 Tommy Lindqvist, kassör. 
 Anders Norberg, ledamot 
 Stig Åkerlund, ledamot 
 

I syfte att avlasta Anders en del administrativt arbete så kommer SAS att leda 
det administrativa arbetet kring styrelsemötena såsom kallelser, förslag till 
dagordning och leda styrelsemötena. 

 
§ 4/2014 Ekonomisk rapport 

Kassören rapporterade att ekonomi är god och i stort sett följer den fastställda 
budgeten för verksamhetsåret. 

 
§ 5/2014 Avslutning hösten 2014  

Beslöts att i julskinkan dela ut 3 priser i varje kategori Scratch/Hcp. 
1:a pris 200 kr, 2:a pris 150 kr och 3:e pris 100 kr vilket totalt ger en prissumma på 
1 800 kr. 
 
Anmälningslista för avslutningen den 16 december har satts upp och sista 
anmälningsdag är den 9 december och även deltagarna i den pågående 
nybörjarkursen bjuds in. 
 
Eftersom vi kommer att byta lokal så beslöts att höstavslutningen består av en 
”bättre” smörgås och i stället blir det något bättre när vi inviger den nya spellokalen. 
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§ 6/2014 Spelprogram vårsäsongen 2015 

Uppstart i den nya spellokalen blir den 13 januari 2015. 
AL ansvarar för att spelprogrammet för våren tas fram.  
 

§ 7/2014 Ny spellokal 
Flytten till vår nya spellokal i fd Tobaks diskuterades. 
Lätt lastbil (täckt) hyrs på OK och flytten kommer att ske måndag den 29 december 
kl. 10.00.  
 

§ 8/2014 Hyra  
Under reparation av Härnögården har ”Måndagsbridgen” hyrt klubbens lokal. 
Beslöts att hyran per tillfälle sätts till 100 kr. 
 

§ 9/2014 Avslutning 
 SAS tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Härnösand dag som ovan    
     Justeras 
 
………………………………….  ……………………………………… 
Sven-Arne Staflund   Anders Lundgren 
 


