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STYRELSEMÖTE HÄSSLEHOLMS BRIDGEKLUBB 
 
Datum   2013-05-16 

Tid   16.30 – 17.45 
Plats    Senioren 
 

Närvarande: 
Lars Jarskog (ordf) 
Jan-Erik Eriksson ( ruter och spaderansvarig ) 
Eva Berlin ( sekr ) 
Ulf Råvik ( kassör) 
Bo Wahlgren  ( ord.led ) 
Marianne Skovsted ( suppl ) 
Bert Wåhlin ( suppl.) 
 
 

 
§ 1 Mötets öppnade 
 Lars Jarskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 Dagordningen godkändes 
  

 

 

 

§2      Ekonomisk översikt 
 Ulf Råvik presenterade ekonomisk översikt per 2013-05-15 
 Förslag till priser i Ligaspelet presenterades. 
 Klubbens ekonomi är god. 
 Se. Bilaga 1. 
 
 

§ 3 Spelprogram hösten 2013 
 Förslag lades fram att spela 

– Simultantävlingar : 2/9, 24/10 och 21/11, samt våren 2014 13/1, 24/3 och 27/3. 
– Gröna hissen : 19/12 

– Ligaspel:  Sista måndagen i månaden. Tävlingsledarna planerar upplägget i divisioner och 
omgångar när antalet anmälda lag kan fastställas. 
Inget ligaspel i december. 
– Övriga tävlingar:   
– Silvertävling: Jan-Erik Eriksson föreslog 7/10 och 31/10 
– Clubtävling : mot Hästveda 24/10 
 För övrigt gäller ordinarie spelprogram helgfria måndagar och torsdagar 

 Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget 
 
§ 4 TL jourschema 
 TL- Jourlista lägges ut av Jan-Erik Eriksson. 
 Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
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§ 5 Kaffelista 
 Marianne Skovsted ansvarar för kaffejourlista. 
 Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 
 

§ 6 Spelargaranti 
  Förslag lades fram för fortsättning att spela med spelargaranti måndagar och torsdagar. 
  Ingen spelargaranti under sommarbridgen, silvertävlingar eller ligaspel. 
 Lars Jarskog gör upp lista. 
 Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen. 
 
 

§ 7 Investeringar 
 Nytt digitalt tidur inköpes av Bert Wåhlin. 
 Bridgeborden ses över, eventuellt repareras. 
 3 nya bord inköpes. 
 Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen. 
  
 

§ 8 Utbildning 
 Lars Jarskog leder fortsättningskurs för nybörjare med bla. överföring i sang m.m. 
 Jan-Erik Eriksson påpekade att de var viktigt med fler tävlingsledare. 
 Antalet spelare per kväll är stort. 
 Utbildning i tävlingsledarskap Marianne Skovsted anmäls till den 7-8 september. 
 Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen. 
 
§ 9 Årsmöte 

 Styrelsen fastslog måndagen den 23 september 2013 

  
 

 

§ 10 Övriga frågor 
 Lars Jarskog meddelade att Skånes Bridgeförbund har årsmöte den 1 september 2013. 
 Motioner lämnas senast den 1 augusti 2013. 
 Skåneserien div. 2-4, anmälan senast den 17 september till kansliet. 
 Ordförande lämnade order fritt. 
 Inget att erinra. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
  
 
 Justeras      Vid pennan 

 
 
 -----------------------------    ----------------------------------- 
 Lars Jarskog / Ordförande    Eva Berlin / Sekreterare 


