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Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Härnö BS den 2 november 2015. 

 

Närvarande     

Ordinarie ledamöter   Ersättare 

Anders Lundgren (AL) (ordf.)  Kerstin Rehnberg KR) 

Sven-Arne Staflund (SAS) (sekr.)  Åsa Ulvas (ÅU) 

Tommy Lindqvist (TL) (kassör)  Övriga 

Sören Hillblom (SH)    

Stig Åkerlund (SÅ) 

   

 

§ 1/2015 Mötet öppnas 

 SAS öppnar mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 2/2015 Dagordning 

Dagordningen godkändes samt beslöts att AL justerar dagens protokoll. 

 

§ 3/2015 Konstituering 

 Anders Lundgren, ordf., valdes på årsmötet. 

 Sven-Arne Staflund, vice ordf. och sekreterare. 

 Tommy Lindqvist, kassör. 

 Sören Hillblom, 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. 

 

§ 4/2015 Ekonomisk rapport 

Kassören rapporterade att ekonomi är god och i stort sett följer den fastställda 

budgeten för verksamhetsåret. 

 

§ 5/2015 Ny spellokal 

Någon trivsel i vår nuvarande spellokal i fd Tobaks har inte infunnit sig. Kritik från 

medlemmarna och önskemål om att finna ny lokal framfördes så sent som vid 

senaste årsmötet 2015-09-22.  

 

AL, SAS o Berth Högberg har varit och tittat på ny lokal som synes tillgodose 

klubbens behov. 

 

SAS presenterade ett förslag till hyreskontrakt som godkändes och beslöts att SAS 

och AL snarast kontaktar den tilltänkta uthyraren för diskussion om kontraktet. 

Målsättningen är att flytt till den nya spellokalen blir från 2016-01-01. 
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§ 6/2015 Avslutning hösten 2015  

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 15 december kommer att sättas upp och sista 

anmälningsdag är den 8 december och även deltagarna i den pågående 

fortsättningskursen bjuds in. Förhoppningsvis kommer avslutningen att kunna hållas 

i den ny tilltänkta spellokalen. 

 

§ 7/2015 Avgift till ÅBF   

Distriktet beslöt vid årsmötet 2015-09-23 att höja medlemsavgiften med 50 kr. 

Det innebär att för medlemsavgiften för verksamhetsåret 2016/17 blir totalt 350 kr. 

 

§ 8/2015 Långsamt spel  

P-O Rikner har inkommit med förslag på hur klubben skall komma tillrätta med 

långsamt spel. Problemet är att vi spelar i två rum och det är svårt för spelledaren att 

ha överblick samt att klockan bara kan visas i det ena rummet. 

 

Beslöts att mot bakgrund av att vi ev. kommer att byta spellokal inom kort så görs 

inga ändringar nu förutom att spelledaren vid kommande spelkväll muntligen 

påminner om att  

 undvika onödigt prat,  

 spela snabbare,  

 deklarationskort skall finnas,  

 tävlingsledaren skall tillkallas om det uppstår problem vid 

bordet,  

 ingen spelare får vara domare vid det egna bordet. 

 

§ 9/2014 Övriga frågor  

Det har framförts önskemål om spel i form av Trivselbridge under kommande 

mellandagar i anslutning till jul och nyår. Lämpliga speldatum är tisdag 29/12 samt 

måndag 5/1 2016. Samtliga föreningar som spelar bridge i Härnösand är välkomna. 

 

§ 10/2014 Avslutning 

 SAS tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Härnösand dag som ovan    

     Justeras 

 

………………………………….  ……………………………………… 

Sven-Arne Staflund   Anders Lundgren 

 


