Fjugesta
Bridgeklubb
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fjugesta bridgeklubb den 14
november 2017 på Lannamässen..
Närvarande: Olof Ericsson, Ulla-Britt Fredriksson, Eva Jansdotter och Sören
Klingnéus.
§ 1. Ordföranden Eva Jansdotter öppnade mötet och presenterade dagordningen, vilken
godkändes.
§ 2. Valdes Eva Jansdotter till mötesordförande, Sören Klingnéus till dito sekreterare och
Olof Ericsson att justera protokollet..
§ 3. Föreningens dator och hemsida har skött på ett förnämligt sätt av Leif Eidenbäck, som nu
tyvärr har meddelat att han av personliga skäl vill överlämna ansvaret till någon annan. Leif
ställer upp med stöd då det behövs. Bestämdes att Gustaf Ericsson tar över ansvaret för dator
och Tommy Gustafsson hemsidan.
§ 4. Planerades julavslutningen den 19 december.
a) Mat beställs på samma sätt som förra året från Lekhyttans Kök & Kiosk. En
jultallrik med kall mat samt varm mat för var och en att hämta. Preliminär
beställning görs av Eva och Christel gör den slutliga. Eva sätter upp
anmälningslista på Mässen.
b) Det subventionerade priset för mat, dryck och spel blir 200 kr/spelare.
c) I jultävlingen, som spelas med handikapp, delas julskinkor ut till de tre
första paren, dvs. 6 skinkor. Christel får i uppdrag att bestämma något
mindre pris till alla övriga spelare, ev. marsipangris.
d) Priser (Sverigelotter) till de som vunnit Samlingstävlingen med och utan
handikapp samt till den/dem som närvarit alla spelkvällar under hösten.
Sören delar dessutom ut de sex plaketterna för klubbmästerskapet.
e) Tomtemössorna efterspanas.
§ 5. Justering av handikapp sker i januari av kommitterade.
§ 6. Bestämdes att vandringspriserna (fettisdagsbullen och kanelbullen) tillfaller den som har
flest inteckningar när de är fulltecknade.
§ 7. Ordföranden visade förslaget till spelprogram för vårsäsongen 2018, vilket fastställdes.
§ 8. Övriga frågor. Kassören har meddelat av föreningens behållning nu är cirka 32.000 kr.
Från detta avgår hyresräkningen för hösten.
§ 9. Förklarade ordföranden sammanträdet för avslutat.
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