
Protokoll 

Styrelsemöte Luleå Bridgekamrater 2017-04-05 

 
Närvarande: Göran Ström, Lisbet Markgren, Per Norberg, Stig-Åke Ifrig, Fredrik Larsson, Esa Ryhänen & Kalle 

Bergdahl. 

 

 

1. Konstituering av styrelsen: 

Ordförande=Göran Ström (vald på årsmötet), Vice ordförande=Fredrik Larsson, Kassör=Lisbet 

Markgren, Sekreterare=Per Norberg, Matrialförvaltare=Stig-Åke Ifrig. Suppleanter=Esa Ryhänen & 

Kalle Bergdahl. 

 

2. Firmatecknare: 

Göran Ström och Lisbet Markgren, var för sig. 

 

3. Representant för Luleå BK vid NBFs årsmöte: 

Ordföranden Göran Ström utsågs. Per Norberg utsågs till ersättare. 

 

4. Fördelning av styrelsearvodena för 2016: 

Ordförande presenterade förslag till fördelning, som antogs. 

 

5. Mötesplan för styrelsen 2017: 

Ambitionen är att ha ett möte per månad (undantaget sommaren). Göran skickar ut inbjudningar via e-

post. 

 

6. Fikahanteringen: 

Kalle Bergdahl ansvarar för inköp av kaffe och fikabröd. Iordningsställande, vid speltillfällena, är ett 

gemensant ansvar. 

 

7. Arrangemang av DM-Par, Kamratträffen och Individuella DM: 

DM-Par (22/4): Tävlingsledare är klar. Inbjudan utskickad. Under kontroll. 

Kamratträffen (20/5): Per skapar förslag till inbjudan och basar för grupp som ska se över aktiviteterna 

på kvällen. Göran ansvarar för hanteringen av maten. 

Individuella DM (7/5): Per tar fram förslag till inbjudan. 

Förslag att en festkommitté/festansvarig ska väljas vid nästa årsmöte. 

 

8. Årsplan/Spelprogram: 

Per tar fram förslag till Sommarbridgen och Höstsäsongen. 

 

9. Inköp av material: 

Per presenterade kostnadsförslag till ny brickläggningsdator (3000 kr). Styrelsen beslutade inköp av: 

Brickläggningsdator (3000 kr) – Stig-Åke inhandlar 

Ny skrivare (< 3000 kr) – Per inhandlar 

3 nya bridgebord – Per beställer 

Vi avser att sälja de större (90x90 cm) bridgeborden till de av våra medlemmar som är intresserade 

(kostnad: 200 kr/st). Vi har ca 6-7 st. Inga budlådor ingår i dessa köp. Per annonserar detta via 

Infobrevet. 

 

10. Övriga frågor: 

Hyresvärden har meddelat, skarpt och tydligt, att rökning inte får ske utanför ingången till klubblokalen. 

Rökning får ske längre ut på gården, där askkoppar finns. Information till medlemmarna ska ges vid 

dagbridgen (Stig-Åke) och kvällsbridgen (Göran) muntligt, samt via Infobrevet (Per). 

 

 

 

Luleå 2017-04-05  Ordförande Göran Ström Lisbet Markgren 

Per Norberg, sekreterare 

 


