
Protokoll för styrelsemöte BK Gripen 9 april 2015 

 

Närvarande  

Kjell Rosenqvist 

Ninni Sjöman 

Jan-Åke Pettersson 

Birgitta Lindgren 

Peter Birksten 

Örjan Karlsson 

 

Frånvarande 

Bengt Sjöberg 

Christina Pedersen 

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas av ordförande. 

 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§ 4. Ekonomi och kassörsuppdrag. 

Bankkostnaderna blir 1845 kr/helår bl.a tack vare att avtalet med Loomis sägs 

upp.  

 Ekonomin är fortsatt mycket god. Vi har bl a fått större hyresintäkter p g a 

Pensionärerna som hyrt in sig hos oss tillfälligt vid renovering av deras 

lokaler.  

Kassbehållning nästan 200'  

 

Kostnader för priser är nu 10500 men då ingår priser till Gripenträffen och 4- 

manna.  

Tävlingen för läkare utan gränser inbringade 1820 som har skickats och tack 

har kommit från Lläkare utan gränser. Gripenträffen gav ett överskott på 

5339. 

 

§ 5. Uppföljning av VP 2015 

Uppgiftsfördelningen godkändes med små ändringar. Hemsidan sköts 

fortsättningsvis av Peter och Birgitta. 

 

Utbildningen togs upp och det behövs nybörjarutbildning, diskuterades hur 

och ska kollas med lämpliga kursledare och ev. Studieförbunden. 

 

Beslöts att till hösten måste en utbildning starta. Nästa möte tas beslut. 

 

§ 6. Spelprogram 2015-2016 

Utkast görs av ordförande. 



 

§ 7. Rutiner 

Ide' utkast lämnas till ordförande innan sådana tas upp på styrelsemöte. Allt 

för att alla skall kunna vara insatta i ärendet och kunna förberda sig. 

 

§ 8. Övriga frågor 

Vi är anmälda till kulturens dag 20150509 i multeum 

Jan-Åke ansvarar och Ursula är tillfrågad om att hjälpa till. 

Fullmakt ges för Gunnar Sundstedt att representera klubben vid Mälardalens 

bridgeförbunds årsmöte 

 

 

Jan-Åke redogjorde för gjorda förbättringar i lokalen, han har haft 

diskussioner med repr. för hyresvärden om ev. förbättringar.  

Kontakter fortlöper. 

 

Sevabs sponsoravtal med föreningar kollas upp av Jan-Åke.  

 

Diskuterades nya bridgedatasystem men det är för tidigt att än så 

länge gå in i något nytt som inte ärtillräckligt utprovat ännu, men vi 

ska hålla oss ajour med vad som händer. 

 

§ 9. Nästa möte är 2015-05-21 kl. 16.30 

 

§ 10. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för 

uppmärksamheten.  

 

 

Vid protokollet     

 

Örjan Karlsson  

sekreterare 

Justeras 

  

 

 

Kjell Rosenqvist 

ordförande 


