
 

 

Styrelseprotokoll  
2010-08-18 
Närvarande: 
Annika Nilsson  Göran Andersson Birgitta Östenson Per Herne 
Leif Johansson Kerstin Adie             Svante Hallén 
Lennart Andersson Birgitta Södergren Eva Lorentzon  

 
§ 1    Mötet öppnades av Annika Nilsson 
 
§ 2    Till  justerare valdes Birgitta Södergren. 
 
§ 3    Dagordningen  godkändes. 
 
§ 4    Ekonomi: Frågan om arvoderingar bordlades till den nya styrelsen.Vi skall informera 
       på årsmötet att de som har outtagna prispengar har året ut på sig att  
       hämtat ut dessa. Outtagna prispengar före 2009 skänkes till Barn- 
       cancerfonden omgående. Lars Adie skall uppdatera brickläggnings- 
       programmet. 1st Laptop har införskaffats till kursverksamheten.        

         
§ 5   Caféet:     Annika och Leif skall träffa FK o AF ang. personalfrågor. Köket skall  
       målas om den 19/8.   
 

                            § 6    Lokal:      Golven har blivit bonade med hjälp av 2 medlemmar 
   
§ 7   Medlem:   Vi avslog inköp av en defibrillator. Förtydligande ang. sk. kursmedlem= 
       Man kan vara i-medlem i 15 mån. helt gratis, För att en tidigare spelare 
       skall kunna bli I-medlem fodras 10 års uppehåll från bridge. Det är också 
       obligatorisk att vara A,B,I-medlem i BK Allians för att gå kurser hos oss. 
        
§ 8   Tävlingskommittén: Lars Adie har gjort en ny instruktion till bridgematen. Höstens 
                       tävlingsprogram finns nu på hemsidan. Bestämdes att ändra 
                       starttiden på mån-o tisdagkväll till 18.45. Vi har fått en förfrågan  
                       från Kattegattsskolan om att ge en bridgekurs på 1-2 ggr i veckan 
                        på lektionstid.                 
                        
§ 9   Utbildningskommittén:  Vi fortsätter med befintligt kursmaterial i år också. Det kommer 
                            nytt nästa år. 

 
§ 10 Årsmötet :  Lars Hed HBF:s ordf. kommer till mötet. Årsberättelserna gicks igenom, 
        Annika skall sammanfatta dessa till en verksamhetsberättelse. 
        4 st motioner har inkommit dags dato. Sture Anderssons och Lars  
        Brunzells tillstyrktes, Ingrid Spånggårds och Bo Johanssons avslogs.  
          
§11  Övriga frågor:  Representanter till HBF årsmöte blir A.N. o B.S.  Nordisk speldag                                            
              13/11 bordlades till den nya styrelsen. 
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§ 12 Mötet avslutades av ordf. 
 
 
 
  

 
…………………………        ………………………          ………………………….. 
Göran Andersson sekr.       Annika Nilsson ordf.          Birgitta Södergren just. 
 
 
 
 
 
   
 
  
  


