
 
 

Styrelseprotokoll  
2009-09-29 
Närvarande: 
Annika Nilsson  Göran Andersson Svante Hallén Lennart Andersson 
Leif Johansson Birgitta Södergren Kerstin Adie  Eva Lorentzon 
Birgitta Östensson Per Herne

 
§ 1    Mötet öppnades av Annika Nilsson 
 
§ 2    Till  justerare valdes Birgitta Södergren. 
 
§ 3    Dagordningen  godkändes. 
 
§ 4    Ekonomi:  Annika och Kerstin som är firmatecknare har lämnat in det  
                          konstituerande styrelseprotokollet till banken. Per skall ta fram 
        ett förslag till hanteringen för insättningen av kontanterna. 
        Uträkningen av prispengarna övertas av Gulli Björklund efter 
        Barbro Björk som avtackas för ett väl utfört uppdrag. Spelkuponger 
        bordlades till nästa möte. 
 
§ 5   Caféet:      Annika och Leif hade möte med Gun och Magda 4 sep. 
                         Magdalena Zekiri anställning är förlängd från den 1 okt. ett år                                 
       framåt. Vid lördagens Silvertävling arbetar Magdalena. 
  
§ 6   Lokal:       Första hjälpen(plåster etc.) har förnyats. Resultaten på veckans täv- 
       lingar flyttas till väggen vid sekretariatet, och frigör utrymme för mer 
       anslag för information från kommittéerna. Förteckning över vem som 
       har nycklar är korrigerad. Rune Johansson skall vidtalas att vara  
       kontaktman till larmanordningen. Annika pratar med Micke om det 
       finns något serviceavtal på kopiatorn. 
 
§ 7   Medlem:    Inget att rapportera. 
 
§ 8   Tävling:     Vårens tävlingsprogram är klart och kommer att finnas på anslags- 
          tavlan. KM-lag börjar 7 okt. KM mixed den 7 nov.  Nygammalt den 
        10 okt. 
 
§ 9   Utbildning: Nu är alla kurser i full gång, med ca. 140 deltagare på 6 olika 
           kurser. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Protokoll 2009-09-29 forts. 
 
 
 
§10  Bridgehelgen är inställd. Annika mailar och tackar för offerterna samt in- 
        formerar medlemmarna via hemsidan.   
 
§11  Styrelsens medlemmar uppmanades att göra en förteckning över vilka upp- 
        drag resp. har/gör. 
 
§12  Arvode/ersättningar bordlades till ett extra möte tisdagen 6 okt. 
 
§13  Motion angående KM. Tage Eriksson var närvarande vid denna punkt. Motionen 
        som inte behandlades vid årsmötet avslogs av styrelsen. 
 
§14  Inga andra frågor. 
 
§15  Nästa möte är tisdagen 27 okt. kl. 15.00 
 
§16  Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
……………………………………………..   ………………………………………… 
Göran Andersson sekr.   Annika Nilsson ordf. 
 
 
 
…………………………………………….. 
Birgitta Södergren justerare 




