
Styrelsemöte i Botkyrka Bridgesällskap 2022-03-03

Närvarande Jouko Tokkari  Anders Gustafzon Mia Silvergren
Gunnar Stockhaus Margareta Richter Jonny Olsson
Anders Nordman Kenny Tessmar Harald Thorburn

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med  tillägg av ytterligare punkter under 
verksamhetsfrågor.

3. Val av protokolljusterare.
 Till justeringsman valdes Kenny Tessmar.

4. Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes.

5. Ekonomi
Kassa  5.215:-     Bank  29.439:-     Ruterkontot  658:-     Totalt 35.312:-
Upplupna hyror                                                                                   1.600:- 
Att disponera        33.712:-

6. Tävlingsverksamhet

Önskemål om färre brickor vid lagtävling
Styrelsen beslutade att hänskjuta ärendet till årsmötet.

Vikarier till lagtävlingarna
Styrelsen beslutade att man inte får använda en lagmedlem från ett annat lag 
som reserv i sitt lag. Man får inte heller använda en reserv som spelat som 
reserv i ett annat lag. Man får ta in reserv som inte spelar i något lag varken 
som ordinarie eller reserv.

Vem tar över när Anders inte kan komma
Jocke tar över och påminner Anders om att höra av sig om han inte kan 
komma.

Handikapptävlingar
Styrelsen beslutar att testa en tävling med handikappberäkning den  17 mars.

Våra nybörjare
Vi pratar med nybörjarna på tisdag om hur vi går vidare.

Ersättare vid 2-dagars tävlingar
Beslutades att vid KM-tävlingar får man ej byta spelare. Båda spelarna i paret 
måste spela båda gångerna. Om det händer något så att en eller två i paret inte 
kan spela båda gångerna får de spela med reserv utom tävling. 
Stödmedlemmar räknas som fullvärdiga medlemmar.
Vid 2-kvällars barometer får reserv tas in.

7. Vårfest/årsmöte
Årsmöte och fest blir den 9 juni.
Bosse Wahlström och Kenny Tessmar utses till festkommitté.
Valberedningen inbjuds till nästa möte.



 
8. Nybörjarkurs fortsättning

Vi planerar för att starta en fortsättningskurs till hösten.

9. Materialbehov
Maggan har beställt deklarationskort. 

10. Uppvaktningar 
Det finns en buckla kvar. Maggan kollar vem som står på tur.

 
11. Eventuellt samgående med onsdagsbridgen

Vi bordlägger punkten till nästa möte.

12. Övriga frågor
Jocke har ansökt hos kommunen om hyresersättning för 2022.

13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 12 maj 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Botkyrka  2022-03-03 ……………………………… 
Sekreterare Margareta Richter

............................................ ....................................................    
Ordförande Jouko Tokkari  Justeringsman Kenny Tessmar


