
 

 

  

 

Protokoll fört vid Ulricehamns Bridgeklubbs styrelsemöte 2015-10-8 hos Roy Carlsson. 
 

Närvarande: Roy Carlsson, Kerstin Carlsson, Roland Azelius , Sven-Erik Andersson, Anita 
Klasson, Per-Arne Emilsson och Per Karlberg. 

 
§1. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
  
§2. Dagordningen godkändes. 
  
§3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§4 Rapporter: 
 Ekonomi: Kassören berättade om fortsatt stabil ekonomi, vi håller budget. 
 Verksamhet: Antalet deltagare sjunker på alla speldagar, allra värst på tisdagar.  
 Vi har sagt upp hyresavtalet och begärt förhandling om ett nytt avtal från HFU. 
 Mötet beslutade att med omedelbar verkan lägga ner tisdagsspelet.  
 Eftersom hyran är betald och vi har tillgång till lokalen hela hösten beslutade vi  att i stället 

ägna tisdagarna åt kursverksamhet.  
 Roy tar fram kursmaterial och håller i verksamheten. Per skickar ut mail till alla medlemmar. 

Kursen startar på tisdag den 13/10 kl. 18.30. Kursavgift 20 kr/gång. 
 
§5 Barometerspel: Vi fortsätter med barometerspel på måndagar och torsdagar som tidigare. Vi 

påminner dem som inhandlar priser. 
 
§6. Speldagar: Eftersom vi beslutat lägga ner tisdagsspelet blir speldagarna  nästa år: måndag kväll 

och torsdag förmiddag. Handikappspel diskuterades. Beslutades att ställa frågan till årsmötet 
och låta medlemmarna bestämma. 

 
§7. Offert om anslutning till bildkanon: Vi har fått en offert på 3761 kr. Bestämdes att testa ett 

par gånger och låta medlemmarna avgöra. 
  
§8   Julfest: Festkommittén har bokat lokal och mat. Bestämdes att spela en individuell tävling. 

Efter maten blir det musik och dans. Lite senare blir vi bjudna på kaffe och tårta och avec. Allt 
är gratis för klubbmedlemmar, respektive betalar 100 kr.  

 
§9. Jourspelare diskuterades igen. Beslutades att fortsätta som tidigare. 
 
§10 Kval till DM/veteraner simultan spelas den 26/10. Klubben står för kostnaden 30/spelare. 
 
§11 Behov av tävlingsledare/administratör. Bestämdes att undersöka om några medlemmar är  
 villiga att utbilda sig, då vi skulle behöva fler med den kompetensen. 
 
§12. Klubbmatch mot ”Opalen” diskuterades. Beslutades att ställa frågan under spelet på måndag. 
 
§13 Nästa styrelsemöte hålls hos Roland Azelius den 19/1 2016 kl. 14.00. 
 
                                                                                                                                                                                                     
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Kerstin Carlsson     Roy Carlsson 
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