Senast justering 2018‐01‐28

UPPSALABRIDGEN

PROTOKOLL NR 1/18

Protokoll fört vid sammanträde med Uppsalabridgens styrelse
Tid:

2018‐01‐18 kl. 18.30

Närvarande: Ping Huang, ordförande
Elisabeth Engstrand, sekreterare
Marito Karlsson, kassör
Leif Engström, vice ordförande
Rolf Westman
Joakim Möller
Torgny Svensson
Frånvarande: Hans Kvick
Anmäld frånvarande: Ryszard Sliwinski
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 18.40 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 och Christina har jobbat med golven så det är bättre än tidigare.
Artbetet fortsätter.
o Fläktsystem OVK – Leif och Marito ska reda ut om årets besiktning behöver
beställas.
o Sanering av silverfisk + musfällor – Fällor och spray har fått napp på både
silverfiskar och mus. Christina fortsätter sköta detta.
o Utebelysning/Parkering – Starkare glödlampor har satts upp.
Parkeringsprojektet är slutfört. Parkeringsbolaget kommer att ordna med
skyltar för sex handikapplatser varav fyra endast gäller måndagar. Övrigt
byggarbete har påbörjats.
o Nya BIT hemsida – Joakim har fått administratörsbehörighet.
o Bildkartotek – De gamla fotona är borttagna. Nya ska sättas upp av Leif Grund.
o Ansvarslistan är tillgänglig på vår hemsida.
b) Ekonomi
Under Uppsala Bridgefest drog Uppsala Lagguld 31 lag men spelet gick jämnt utan
vinst i sig. Däremot gav sidotävlingarna ett litet plus. Övrig ekonomi ser bra ut.
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§5

Kommande tävlingsverksamhet
a) Ändring i grundspelet i uppsalaserien div 2 föreslogs. TK kommer att se över
schemat framöver.
b) Nio lag är anmälda till DM/SM lag kval.
c) DM/SM veteran har flyttas från 8/2 till 7/2 som är en vanlig onsdagssimultan.
Information finns nu på hemsidan.
d) WWW Contest ska testas. Ping och Ryszard ordnar anmälning och leder spelet.

§6

Årsmöte 2018
I stort sätt en repris. Spelet blir dock singelspel men Marito som TL.
Torgny förslås som mötesordförande eller ev Rein.
Middag ordnas genom catering med Ping som kontaktperson. Anmälan senast
tisdagen den 6 februari.
Ping gör utkast till verksamhetsberättelse som skickas till alla för kommentarer m m.
Beträffande valberedning kan omval tänkas.

§7

Vårens kursverksamhet
Rolf ansvarar. Kurser finns upplagda på SBF och på vår gamla hemsida.

§8

Nästa möte
Nästa möte (konstituerande möte) blir den 10 februari efter årsmötet.

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§ 10

Avslutning
Mötet avslutades kl. 20.50.
Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Engstrand

Ping Huang

