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2017-10-30

UPPSALABRIDGEN PROTOKOLL NR 4/17

Protokoll fört vid sammanträde med Uppsalabridgens styrelse

Tid: 2017-10-26 kl. 18.30

Närvarande: Ping Huang, ordförande
Elisabeth Engstrand, sekreterare
Marito Karlsson, kassör
Leif Engström, vice ordförande
Rolf Westman
Joakim Möller
Hans Kvick
Ryszard Sliwinski
Linnea Edlund
Tommy Andersson

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 18.35 och alla hälsades välkomna.

§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Rapporter
a) Bridgealliansen och Bridgens Hus (uppföljning)
o Golv – Håkan har köpt ett rengöringsmedel att användas på toaletterna.

Christina tillfrågas om det har provats.
o Fläktsystem OVK protokoll (LE) – OVK protokoll från 2014 finns. Det skall sättas

upp. Dags för en ny besiktning? Leif, Bemvén och Marito ordnar det.
o Sanering av silverfisk(LE) – Leif har köpt silverfiskmedel. Skall appliceras snarast.

En mus har synts! Christina ska köpa tre fällor. Om det inte räcker ska
Länsförsäkringar kontaktas  (Marito).

o Utebelysning/Parkering(RW) – Håkan har redan satt upp några utelampor..
o Caféservering vid olika tävlingar, vad händer efter jul? –

Raymond/Lenas ansökan att förlänga deras caféverksamhet beviljas, förutsätter
att de levererar den service vi beställer.

o Torsdags dagbridge(RW) med Rolf som jourspelare har hittills fungerat bra.
o Storstädning behövs i köket innan Bridgefestivalen. Tommy ordnar detta.
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Ø nytt besked har kommit så att vi avvaktar med det
Ett av kylskåpen ute i spellokalen är trasigt. Investering av några nya är ett
ärende för alliansen.  Rolf kollar.
Ø ett nytt kylskåp har inköpts

o Jourspelare behöver rekryteras för onsdagsspel. Dessutom ska tjänstgörande TL
inte behöva sköta städning efter tävling som nuförtiden krävs av Christina. Rolf
skall prata med Christina om detta

b) Ekonomin följer budgeten. Det är lite plus för det första halvåret.
c) Ping kommer att delta Steg3 TL seminarier i januari. SBF står för halva kostnaden

och UB och UBF delar resten av kostnaderna.
d) Annat: För att låsa ytterdörren kräver manuellt låsning – det gör det inte

automatiskt. Christina ska sätta upp en varnings lapp
e) Den gamla kopieringsmaskinen har bytts ut.

§ 5 Kommande tävlingsverksamhet (Höst)
a) Uppsalaserien (Slutspel) börjar v.45. Den 16-omgångsmodell ska fortsätta.
b) Jourspelare på Onsdagsspel – se ovan under §4-a).
c) DM kval lag ska spelas 20 januari (lör.) (Final 18 feb, 3-4 mars)
d) DM kval veteran (UBFs nya spelavgifter 20:- istället för 50:- informeras). TK ska

bestämma om kvalet.
e) Annandagbridge/Fyristräffen(Ping)
f) Nyårsbridge/Vikingaträffen (Ping)
g) WWB (World Wide Bridge): vi är intresserade av kommande simultantävling.

§ 6 Uppsala Bridgefestival 16-19 november
a) Tävlingarna ska skötas som tidigare
§ Svenska Cupen – finalerna sköts av SBF.
§ Uppsala Lagguld handhas av Linnea och Ryzsard. Anmälningarna går bra.
§ Sidotävlingar sköts av Iwe och Ping. Informera medlemmarna om att

speldatum flyttas.
§ 50% av spelavgifter går till pengapris.

b) Mat och kaffe sköts av familjen Andersson ( Björn, Tommy och Eva).
c) Städning och bricksamling ansvarar Rolf och Christina för.

§ 7 Höstens kursverksamhet
Rolf ansvarar.

§ 8 Medlemsutskick vår
Ping ordnar med medlemsutskick innan jul.

§ 9 Ansvarslistan
En genomgång samt uppdatering av ansvarslistan.

§ 10 Datum för årsmöte
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Antingen 10/2 eller 17/2 beroende på vilket datum SBF vill hyra lokalen. Tommy
återkommer.

§11  Övriga frågor

§ 12 Nästa möte
Nästa möte blir den 18 januari kl. 18.30.

§ 13 Avslutning
Mötet avslutades kl. 21.30.

Vid protokollet Justeras

Elisabeth Engstrand Ping Huang
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Ansvarslista Uppsalabridgen från verksamåret 2017/18

Uppgift Huvudansvarig Medansvariga

Styrelsemöte

kallelse sekreterare ordförande

protokoll sekreterare ordförande

ekonomi kassör

Årsmöte

arrangemang ordförande Hela styrelsen

verksamhetsberättelse ordförande Hela styrelsen

ekonomisk berättelse kassör

Styrelsemiddag Ping Sveinn

Uppsalaserie, måndagar och tisdagar Rolf Ryszard

Onsdagskvällar Marito Ping

Tisdagar, dagtid Christina Eva Wetterhall

Torsdagar, dagtid Christina Rolf

Sommarserien Linnea Ryszard

Lagguld Linnea Ryszard

Fyristräffen Ping Ryszard

Vikingaträffen Marito Ryszard

Klöverträffen Christina

Silverlappen Ryszard

Mixed-lag Linnea

Bridgefestivalen

Torsdag kvällsbrons Ping

Fredag dagbrons Iwe

Fredagssilver Ping

Hemsidan Pingà Joakim

Medlemsutskick Ping Styrelsen

Dator-/tekniska utrustningar Tommy Ordf. UBA

Bridgemate, ruter etc. Ryszard

Sommarstädning Ping
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Sponsring

Kursverksamhet Rolf

Tävlingskommitté Rolf, Ryszard, Hans Kvick

Kontaktperson til Christina Ping

Kontaktperson till köket Rolf Ping

Event Kalenderbokning Joakim, Hand Kvick

För alla uppgifter gäller ansvaret till att man avsäger sig det, eller att styrelsen beslutar om annat.
Detta gäller ej de uppgifter där titel nämns för då avgör årsmötet.


