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Protokoll 

Styrelsemöte LBK 
Tid och plats 

22 mars 2017 

Närvarande 

Göran Ström, ordförande 

Karin Hellsten 

Lisbet Markgren 

Stig-Åke Ifrig 

Ull Norman 

För kännedom 

Esa Ryhänen Per Norberg 

§1 Motioner till årsmötet 
Inga motioner har inkommit 

§ 2 Styrelsens ärenden till årsmötet 
Styrelsen har arbetat fram tre förslag att lägga fram till årsmötet den 29 

mars: 

Medlemsvård 

LBK har i dag en mycket god ekonomi, det är framför allt ett ökat antal 

spelare i klubbens tävlingar som ger det resultatet. I klubbens uppgifter ingår 

att stimulera deltagande i tävlingar men också stimulera en trevlig samvaro, 

under spelåret 2017/18 föreslår styrelsen att: 

 Klubben betalar 50 % av klubbmedlemmarnas bordsavgift i 

deltagande i DM-tävlingar. Detta är ett komplement till 

representationsersättningarna. 

 Till klubbens två årliga tävlingar (Kräftgången och Kamratträffen) 

med tillhörande fester – jul och sommar – är förplägnad och spel 

gratis för klubbens medlemmar. 

Stadgar 

Luleå BKs stadgar utformades när BK Kamraterna och Luleå BS slogs ihop 

1997. Språket i stadgarna är otidsenligt, i vissa fall svåra att omedelbart 

förstå. FSB har utformat ”Normalstadgar för klubbar” som i sak inte skiljer 

sig LBKs stadgar men har ett bättre språk och är enklare att förstå. 

 Föreslås att Luleå BK antar ”Normalstadgar för klubb” enligt 

Förbundet Svensk Bridge.  

Resereglemente 

LBKs resereglemente har inte varit helt tydligt varför styrelsen samlat de 

tillämpningar som använts till ett dokument. 

 Föreslås att resereglemente enligt bilagt förslag antas. 

Styrelsen tillstyrker förslagen och beslutar att lägga fram de tre olika 

förslagen för beslut till Årsmötet den 29 mars 2017. 

§ 3 Ersättning JSM 
Göran kontaktar berörda juniorer. 
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§ 4 Övriga frågor 

Årskort 

Ulla redovisar förslag till att skapa ett årskort för deltagande i LBKs dag och 

kvällstävlingar. 

Förslaget överlämnas till kassaförvaltare för beredning. 

Kaffekokning mm 

Ordning för vem/vad/vilka som iordningsställer fika inför dag och kvällsspel 

behöver upprättas. 

Frågan bordläggs till nästa sammanträde. 

Skrivare 

Toner till skrivaren kostar en hel del, rimligt att se om ny skrivare med lägre 

tonerkonsumtion kan ge en bättre ekonomi. 

Ordförande och sekreterare bereder frågan till nästa sammanträde. 

§5 Avslutning 
Ordförande tackar styrelsen för ett gott arbete och avslutar mötet 

 

Justeras 

Luleå den    /    2017    Luleå den     /    2017 

 

Göran Ström     Karin Hellsten 

 
 

 


