
Styrelsemöte i Botkyrka Bridgesällskap 2021-05-18

Plats Tumba Folkets Hus  kl:17.30

Närvarande Ingrid Björklund Jouko Tokkari Anders Nordman
Mia Silvergren Gunnar Stockhaus Margareta Richter
Kenny Tessmar            
För valberedningen:        AnneMarie Stockhaus

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

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Val av protokolljusterare.
 Till justeringsman valdes Mia Silvergren

4. Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom efter ändring av punkt 7 
Materialbehov. Inköp av skrivare togs bort.

5. Ekonomi
Ingenting att rapportera.

6. Inför årsmötet
Vi kommer att hålla årsmötet i vår spellokal men får ej ha servering. 
Beslutades att inte ha något spel utan endast årsmöte.
Vi får förmodligen hyra lokalen igen från och med 1 juni.
Margareta skickar ny kallelse till årsmötet med information om plats och 
restriktioner. Årsberättelsen och dagordningen skickas med som bilagor.

7. Valberedningen
AnneMarie informerade om valberedningens arbete.

 
8. Materialbehov

Margareta beställer ny patron till kopiatorn
Ny dator inköpt för cirka 4000 kr.

9. Uppvaktningar 
Styrelsen kontrollerar hur många tennbyttor som finns kvar.
I tur att gratuleras under året är Suzanne Birberg, Johan Lindgren, Mia 
Silvergren, Susanne Szucs, Kerstin Thorburn.

10. Övriga frågor 
Kenny Tessmar redogjorde för festkommitténs arbete. 
Datum för festen fastställdes till den 4 september. Margareta gör en festlig 
inbjudan.
Margareta pratar med Anette Ekman om maten.
Alla kollar om det kan finnas villiga ungdomar som kan agera 
serveringspersonal och kökshjälp.
Diskussion uppstod om huruvida vi skall spela en bridgetävling före middagen
eller inte. Styrelsen röstade 4 för och 4 emot. Beslöt att medlemmarna får ta  
ställning i frågan efter årsmötesförhandlingarna. 
Jouko redogjorde hur det hade gått för försöket med "Real bridge" på nätet.
Om det inte blir fler deltagare nästa tillfälle lägger vi det på is till ett senare 
tillfälle.

.



11. Nästa möte blir årsmötet den 27 maj kl. 18.30 i Tumba Folkets hus

12 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Botkyrka 2021-05-18 ……………………………… 
Sekreterare Margareta Richter

............................................ ....................................................    
Ordförande Ingrid Björklund  Justeras Mia Silvergren


