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Protokoll fört vid styrelsemöte med Härnö BS den 6 maj 2015. 
 
 
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) 
   
 
 
 
§ 18/2015 Mötet öppnas 
 SAS öppnar mötet och hälsade alla välkomna. 
  
§ 19/2015 Dagordning 

Dagordningen godkändes samt beslöts att AL justerar dagens protokoll. 
 
§ 20/2015 Nycklar till spellokalen 

Klubben har nu erhållit 3 uppsättningar nycklar till spellokalen samt 1 nyckel 
till nödutgången. 
Nycklarna har fördelats så att 
Nicke Wedin, Stig Åkerlund har var sin uppsättning och Anders Lundgren och 
Tommy Lindqvist samsas om den 3:e uppsättning inkl. nyckeln till 
nödutgången. 
 

§ 21/2015 Ekonomisk rapport 
Kassören rapporterade att ekonomi är god och i stort sett följer den fastställda 
budgeten för verksamhetsåret. 

 
§ 22/2015 Spelledare  

För närvarande har vi två spelledare (AL+TL) för vår vanliga spelkväll på tisdagar. 
För att säkerställa kompetens på spelledarna så upprättar Anders/Tommy ett schema 
när dom tjänstgör. Vi behöver utbilda fler spelledare och styrelsen kommer därför att 
försöka få fler att engagera sig i speldatorn. 
 

§ 23/2015 Hyreskontrakt 

Ursprungligen så var det meningen att hyresvärden skulle komma med ett förslag till 
hyreskontrakt. Då detta dröjt har styrelsen nu tagit fram ett förslag till hyreskontrakt 
som nu kommer att tillställas hyresvärden.  
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§ 24/2015 Spellokalen 
Styrelsen tvingas konstatera att spellokalen inte varit i det skick som förväntats. 
Diskussion om detta kommer att föras med hyresvärden. Vad som nu återstår är 
målning av golvet förutom att allt bråte skall bort. 
 
Städning av spellokalen (dammsugning och våttorkning 1 ggr/månad) skall klubben 
sköta själv. Månadsvärdarna utför detta sista speldagen i månaden och ersättning blir 
1 spelavgift/värd. 
 

§ 25/2015 Klubbmästerskap 
Beslöts att KM mixed skall vara en egen tävling som lämpligtvis spelas på en 
torsdag. Föranmälan gäller och för att det skall bli en egen tävling så måste det vara 
minst 6 par anmälda. I annat fall får mixeden ingå i en ordinarie spelkväll. 
 
Enligt beslut på årsmötet så delas inga medaljer i KM ut. Tommy får i uppdrag att 
undersöka vad medaljerna kostat och en motsvarande prispott skapas och fördelas. 
Någon forma av diplom bör dessutom delas ut. 
 

§ 26/2015 Brickläggningsmaskin/Bridgemate 
Brickläggningsmaskinen och Bridgematen börjar bli gamla. Tommy undersöker vad 
det skulle innebära ekonomiskt att göra en uppgradering av maskinerna. 
 

§ 27/2015 Försäkring 
Uppdras till SAS att kontrollera med Länsförsäkringar om föreningen är rätt 
försäkrad. 
 

§ 28/2015 Avslutning 
Avslutning blir den 2 juni med smörgåstårta och lite ”lull-lull” som Tommy 
anskaffar. Föranmälan gäller och sista datum är den 26:e maj. 
 

§ 29/2015 Sommarbridge 
Sommarbridgen startar den 9:e juni och slutar den 18:e augusti. Ifall det inte är 
försent så skall vi försöka komma med i Svensk Bridge förteckning över klubbar 
som har sommarspel. Inga prispengar utgår för sommarspelet. 
 
Höstupptakt blir således den 25:e augusti. 
 

§ 30/2015 Spelschema 
Anders arbetar med ett förslag till spelschema för kommande verksamhetsår. 
Schemat måste också anpassas mot ÅBF:s spelprogram vilket kommer att fastställas 
den 28:e maj när ÅBF har planeringsmöte. 
 

§ 31/2015 Avslutning 
 SAS tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Härnösand dag som ovan    
     Justeras 
 
………………………………….  ……………………………………… 
Sven-Arne Staflund   Anders Lundgren 


