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  STYRELSEMÖTE VID HÄSSLEHOLMS BRIDGEKLUBB 
 
Dag: 2014-05-15 
Tid: 16.30 – 17.50 
Plats: Senioren 
 
Närvarande:  Lars Jarskog, Bo Wahlgren, Eva Berlin, Jan-Erik Eriksson,  Marianne Skovsted, Mona 
Mattsson. Stig Åkesson och Ulf Råvik 
 
 Mötets öppnande 
§ 1 Lars Jarskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 Dagordningen godkändes. 
 
 Ekonomisk översikt 
§ 2 Ulf Råvik presenterade ekonomisk översikt per 2014-05-15. 
 Klubbens ekonomi är fortsatt god. 
 5 nya bord är inköpta. Blygsamma kostnader vad avser kontorsmaterial. 
 Ordförande föreslog att teckna en försäkring på klubbens inventarier. 
 Ulf Råvik skulle undersöka kostnader för detta.  
 Se Bilaga 1 
 
§ 3 Spelprogram 2014 – 2015 
 Simultantävlingar: Måndag 1/9, torsdag 25/9, torsdag 23/10 och torsdag 20/11 
 Ligaspel:  samtliga speldagar är måndagarna 29/9, 27/10, 24/11 
 Lars Jarskog har fått förfrågan från Tommy Hagelin, Kristianstads BK om intresse att vara 
 med i ligaspelet, och Hässleholm skulle bidraga med ytterligare ett lag. Det blir då 3 
 divisioner. Ulf Råvik tog upp förslag på fördelning av priser. 
 Övriga tävlingar: 
 Höstsilver: Jan-Erik Eriksson föreslog måndagen den 6/10 och torsdagen den 16/10 
 Mentortävling: Torsdagen den 9/10 
 Avslutning: Torsdagen den 18/12 och måndagen den 22/12 
 samt en mellandagstävling den 29/12. 
 Övriga tävlingar:   
 Seriespel: Björn Gustavsson Kristianstads BK framförde önskemål om ett lag till från 
 Hässleholm. 
 För övrigt gäller ordinarie spelprogram 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 
 
§ 5 Kaffelista: 
 Marianne Skovsted ansvarar för kaffelistan. En påminnelse att spelare tecknar sig på 
 anslagstavlans lista speciellt riktad till spelare på måndagar. 
       Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget 
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§ 6 Spelargarant: 
 Som tidigare med undantaget av silvertävling och ligaspel. 
      Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget 
 
§ 7 Investeringar: 
 Inga investeringar fanns att anteckna 
      
 
§ 8 Utbildning bridgekurs: 
 Nybörjarkurs med start hösten 2014, med Lars Jarskog som ledare. 
 Jan-Erik Eriksson föreslog en intensivkurs under sportlovet 2015, för att väcka 
 ungdomars intresse för bridge. 
     Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget 
 
§ 9 Hemsida: 
 Jan-Erik Eriksson presenterade förslag till Hemsida. En sida med foto och  information om 
 Hässleholms bridgeklubb. Bengt Linder skulle kontaktas, för uppdatering av klubbens 
 historik. Sidan ska hållas aktuell, ordföranden förhandsgranskar och Jan-Erik lägger ut. 
    Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget 
 
§ 10 Årsmöte: 
 Årsmöte fastslogs till måndagen den 22 september 2014. 
     Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 
§ 11 Övriga frågor: 
 Ulf Råvik föreslog rondpris vid barometertävlingar. 
      Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades. 
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