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§ 1. Ordförande Mikael Mårtensson öppnade mötet. 
 
§ 2. Till justerare valdes Birgitta Södergren 
 
§ 3. Dagordningen godkändes. 
 
§ 4. Rapporter från kommittéerna:  
 
Tävling:  
Sammanställningen av enkäten är slutförd och kommer att finnas tillgänglig i lokalen. 
Höstens spelprogram kommer att fastställas tillsammans med kursansvarig under juli månad 
Utvärdering av handikapp på måndagar kommer att göras under augusti. Medlemmarnas 
uppfattning av detta kommer sedan att avgöra om vi skall fortsätta med handikapp eller inte, så alla 
åsikter är viktiga. 
Diskussion om rekrytering och fortbildning av TL. 
Ordförande kommer att kontakta inblandade angående incidenten måndagen 22/6 därefter tas beslut 
om ev disciplinär åtgärd. 
 
Kurs: 
Rekryteringskampanj kommer att genomföras av HBF. Gemensam annons för Hallands 
bridgeföreningar kommer i dagspressen och betalas av HBF, kommer även att finnas ett forum på 
deras hemsida. 
Utbildningar kommer både riks och regionalt att erbjudas för kursledare. 
 
Lokal/medlem:   
Gun har avsagt sig att tvätta handdukarna. Detta kommer styrelsen i fortsättningen att skiftas om att 
göra. 
Birgitta beställer nycklar till dörren inne i köket för att det ska finnas möjlighet att i framtid låsa 
denna. 
 
§ 6. Bridgehelgen kommer preliminärt att bli helgen 7-8 november. Lars Bruzell ska tillsammans 
med Leif Johansson besöka Nissaströms kursgård, Tallhöjden och Tylebäcks kursgård för att se om 
de kan erbjuda lämpliga lokaler. Birgitta undersöker Kronolund. 
 
§ 7.  Ekonomi 
Prispengar för den gångna säsongen är utbetalade. 
Ordförande rapporterade om förslag till inköp av ny kopiator, det är svårt att hitta någon  
effektivare kopiator till rimligt pris, han återkommer om detta vid nästa möte. 
Försäljning av spelkupongshäften bordlades till nästa möte. 
 
 
 
 
 



 
§ 8. Övrigt 
Karl-Erik har skrivit en ny medlemsmatrikel.  
Efter tips i enkäten kommer vi som komplement, vid behov, att lägga ut information till 
medlemmarna på diskussionsforum. 
 
§ 9. Årsmötet blir tisdagen 1/9. Datum för förberedande möte bestäms på nästa styrelsemöte som 
är onsdagen 19/8 17.30 ev förhinder att delta meddelas ordförande.  
  
§ 10. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet: 
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