
Fjugesta Bridgeklubb 

 
 

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Fjugesta bridgeklubb 

den 17 mars 2020 på Lannamässen. 

 

Närvarande: Monica Andersson, Leif Eidenbäck, Karl-Erik Nilsson, Ulla-Britt 

Fredriksson, Sören Klingnéus och Christel Norlund. 

 

§ 1.  Mötet öppnades av Leif Eidenbäck. 

 

§ 2.  Styrelsen konstituerades enligt årsmötet på följande sätt: ordförande Leif Eidenbäck, 

kassör Christel Norlund och sekreterare Sören Klingnéus. 

 

§ 3.  Bestämdes att spelavgiften fortsatt skall vara 50 kr. Två sverigelotter skall utgöra pris vid 

varje partävling – en till bästa par med resp. utan handikapp. Om samma par segrar i båda 

kategorierna skall de alltså få två lotter. De tre bästa paren i KM får plaketter. 

 

§ 4.  Strävan skall vara att minska kontanthanteringen för kassören.  

 

§ 5.  Förutom styrelseuppgifterna är följande arbetsfördelning på spelkvällarna: spelledare 

Gustaf Ericsson och Tommy Andersson; kaffekokning Göran Andersson och Karl-Erik 

Nilsson samt inköpsansvar Christel Norlund. Ordföranden avtackar dem vid våravslutningen. 

 

§ 6.  Klubbens ekonomi är god – 37.881 kr på konto och 3.600 i kontantkassa. Bestämdes att 

ersättning kan utgå för resor som görs i klubbangelägenheter. 

 

§ 7.  Bestämdes att vårsäsongen förlängs med spel tisdagarna 5 resp. 12 maj. Sista spelkvällen 

bjuds spelarna på räksmörgås, som iordningställs av Christel och Monica. Medlemskrav 

gäller. 

 

§ 8.  Angående vandringsprisen. Fettisdagsbullen har nu spelats i 13 år och plats för nya 

plaketter saknas på framsidan. Det går dock att fortsätta att montera sådana på baksidan, 

vilket kommer att ske. Kanelbullen fortsätter att vandra, då plats ännu finns för flera plaketter. 

 

§ 9.  Övriga frågor: 

a) När det gäller problemet med coronovirus, som medfört att spelet ställts in två 

tisdagar, bestämdes att vi avvaktar med beslut om framtiden och följer andra 

klubbars exempel. 

b) Sekreteraren tog upp frågan om föreningens arkiv. Ordföranden ansvarra för att 

förvalta det, såväl protokoll som ekonomiska handlingar. 

c) Frågan om förnyelse av försäkringen rörande klubbens materiel tas upp till hösten. 

 

§ 10. Förklarade ordföranden sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 
                              Leif Eidenbäck 
 

Sören Klingnéus   Leif Eidenbäck 


