
 

                                                          

 

Styrelsemöte i klubblokalen torsdag, 2015-11-26, 16:30. 

 

Närvarande:                 Kjell Rosenqvist, ordförande 

                                     Bengt Sjöberg vice ordförande 

                                     Christina Pedersen, sekr. 

                            Peter Birksten, kassör     

                                      Birgitta Lindgren, ledamot  

                                      Gunnar Sundstedt, ledamot i MBF styrelsen 

                                                                                                                                                               

Frånvarande:                Örjan Karlsson, ledamot och klubbmästare 

                                     Jan Åke Pettersson, 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. Lotteriförsäljning går över förväntan.  

(bilaga 1)  

 §5     Utvärderingav styrelsearbetet. 

          Ordföranden är nöjd med arbetet inom styrelsen. Eftersom Örjan är borta 

halvårsvis så har Gunnar Sundstedt påtagit sig ansvaret för inköp. Beslutades 

att kontakta valberedningen om behovet av att fylla vakanser.          

                        

  § 6    Diverse inköp. 

          Bengt Bern har kontakt med SISU och har lämnat in en lista på inköp av 

material till kurs och klubb. Bengt Sjöberg och Bengt  Bern skall genomgå 

behoven från listan. Beslutades att budnycklar skall köpas. Beslutades också att 

en faktura på 4.000:- sänds till SISU. (bilaga 2) 

          Datorn börjar bli gammal och kan ej uppgradera Bridgemate. Peter Birksten 

och Lars-Erik Flordal skall genomgå olika optioner.  

        

          Till julavslutningen av nybörjarkursen beställer Kjell Rosenqvist landgångar 

och Gunnar Sundstedt anskaffar lättöl, julmust och mineralvatten. 
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         Beslutades också att köpa nytt armatur till hallen vid kontoret. 

 

 

  §7      Jul-och mellandagsbridge. 

              

          Beslutades att inte ha en separat julavslutning. Däremot bjuds det på Glögg 

och pepparkakor till skinktävlingen 2015-12-15. Bengt Sjöberg inhandlar 

Glögg och tillbehör. Gunnar Sundstedt står för inköp av 8 små skinkor. 

 

         Till mellandagsbarometer 2015-12-29, kl.18.00 lovar Kjell Rosenqvist att bjuda 

på ärtsoppa och klubben bjuder på spelavgiften. Gunnar Sundstedt köper in 

dricka m.m,. 

 

§8       Övriga frågor. 

          

          Gunnar Sundstedt, som har ersatt Peter Birksten som ledamot i Mälardalens 

Bridgeförbund orienterade om MBF:s arbete och planer för 2016. (bilaga 3). 

 

 §9       Nästa möte. 

 

            Tisdag 2016-01-12, kl.16.30. 

 

§10      Ordföranden tackade för uppmärksamheten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Vid pennan                                                   Justeras                                                                             

         

 

 

 

Christina Pedersen                                              Kjell Rosenqvist 

           sekreterare                                                          ordförande          

 

 

 


