
 

                                                          

 

Styrelsemöte i klubblokalen tisdag, 22/09, 2015, 16:30. 

 

Närvarande:                 Kjell Rosenqvist, ordförande. 

                                     Bengt Sjöberg, vice ordförande 

                           Christina Pedersen, sekr. 

                            Peter Birksten, kassör                                                                                                                                  

             Jan Åke Pettersson, ledamot 

Frånvarande:                Örjan Karlsson, ledamot och klubbmästare 

                                     Birgitta Lindgren, ledamot                                                                               

§1 Sammanträdet öppnas                                                                            

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.  

§2 Godkännande av dagordningen                                                      

Dagordningen godkändes.  

§3 Föregående protokoll                                                                                         

Föregående protokoll lades till handlingarna.  

§4 Ekonomi och kassörsuppdrag.      

 Ekonomin är fortfarande mycket god. Lottförsäljningen har övertagits av    

Elisabeth Hjerm Ström. Sponsorer kommer att få brev inom kort och Ninni 

Sjöman tar kontakt med ICA Bengtsson. (bilaga 1)  

 §5     Genomförandet av VP 2015. 

          VP 2015 har genomförts på de flesta punkter. Information om etiska regler   

innan spelet via bildkanon har ej genomförts. Det är önskvärt att höja kunskap 

om regler och etik och åtgärder skall göras för att förbättra detta. Klubben har 

fått en del nya medlemmar efter ”Pröva-på-bridgen”, och förhoppningsvis 

kommer det fler nya medlemmar efter nybörjarkursen. Även om det normalt 

skall spelas 2 brickor på 15 minuter får vi ta hänsyn till nya och orutinerade 

spelare och inte stressa dem. En glädjande nyhet är att Anders Vikdahl tar över 

4-Manna-spelet.    

  § 6    Utvärdering av sommarbridge. 

          Sommarbridgen har varit populär och har gett klubben extra inkomster. Tyvärr  

har sekreteraren glömt att anmäla information till Bridgetidningen, vilket 

kommer att göras till nästa sommar. 
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  §7      Nybörjarkurs. 

              

          Kursen startade med 13 bridgesugna nybörjare, veckan efter kom ytterligare 2. 

Bengt Bern behöver stöd av medlemmar för, dels att fylla bord och dels att 

hjälpa med råd. 

 

 

§8       Gripenträffen 

 

         Träffen måste planeras i god tid. Antingen gör man som vanligt och serverar 

mat på klubben och då är det viktigt att hitta ansvariga ”kockar”. Alternativet är 

att spelarna går till någon av de många restauranger som finns i Strängnäs. Att 

servera mat på klubben är mycket uppskattat och  ger en större vinst. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

§9        Övriga frågor 

      

          Fläkt har installerats i rökrummet och fungerar med hjälp av den i köket. 

          Sekreteraren ombads skicka ut information till styrelsen om      

funktionärsuppgiftet från tidigare vilket helst skall revideras. Det fungerar inte 

alltid med att låsa och avsluta kvällens spel. 

          Det finns ofta mat i kylskåpet med utlöpt bäst-före-datum. En köksansvarig 

behövs. 

          Portvakten har kontaktats av Jan Åke Pettersson för att försöka få bättre luft i 

lokalerna. Klubben erbjuder att betala delar av kostnaden.  

           

 

§10     Nästa möte. 

          

           Tisdag 2015-10-20, 16:30. 

                                                                                                                                                                                                       

§11     Ordföranden tackade för uppmärksamheten. 

 

Vid pennan                                                   Justeras                                                                             

         

 

 

 

Christina Pedersen                                              Kjell Rosenquist 

           sekreterare                                                          ordförande                                                       

 

 

 

 


