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Protokoll 

LBK Styrelse 
Tid och plats 

Onsdag den 13 mars 2019 

Närvarande 

Göran Ström, ordf 

Gunnar Holmkvist, sekreterare 

Lisbet Markgren, kassör 

Stig-Åke Ifrig 

Kalle Bergdal 

Fredrik Larsson 

AnnChristin Sällström 
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§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Justerare 
Till justerare jämte ordförande väljs Fredrik Larsson 

§ 3 Konstituering av styrelse 
Mötet konstituerades enligt följande: Göran Ström, ordförande. Lisbet 

Markgren, kassör. Gunnar Holmkvist, sekr. Fredrik Larsson, vice ordf och 

vice kassör. Stig-Åke Ifrig, materialförvaltare. Kalle Bergdahl, inköp av 

kaffe o dy. 

§ 4 Firmatecknare 
Firmatecknare är Lisbet Markgren 640910-8203 och Göran Ström 540616-

8913. Dessa har rätt att teckna firman var för sig 

§ 5 Styrelsearbete mm 

 Hemsidan fortsätter Per Norberg med.  

 Vi skall vidtala Per Öbom om att skriva nyhetsbrev.  

 Per Norberg fortsätter att rapportera mästarpoäng.  

 När vi har utsett en tävlingsledare gör denne spelprogram.  

 Stig-Åke gör beställningar från Bridgeförlaget. 

 Fredrik gör en plan för nybörjarutbildning som skall vara färdigt till 

mötet i maj. Fortsättningskursen som Håkan Broström håller är ett 

bra upplägg och bör fortsätta. Lisbet funderar på ett upplägg för mer 

rutinerade. 

 Brickläggning. Stig-Åke väljer ut en lämplig kandidat som kan lära 

sig brickläggning 

 Tävlingsledarutbildning steg 1 hålls under fyra tillfällen. 

Målsättning att det sker under hösten 

 Ersättning. Det beslutades om att den/de som lägger brickor till 

förbundstävlingar skall erhålla 1:50 kr per bricka 

 Göran meddelar SBF om när vi spelar sommarbridge. 

 Vi har alla ett ansvar att säga till när det blir för högljutt i lokalen.  

 Uppdatering av datorn bör göras mellan 23/4-22/5. Göran pratar 

med Per Norberg om detta.  

 Gunnar och Göran Nordberg kontaktar SISU om försäkring av 

bridgelokalen och dess lösöre. 

§ 6 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
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Justeras 

Luleå den 18 mars 2019 

 

Gunnar Holmqvist 

Sekreterare 

  

 

Göran Ström 

Ordförande 

 

Fredrik Larsson 

Vice ordförande 

 


