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Brev nr. 11
Hej Bridgevänner!
Sedan ni fick mitt förra ordförandebrev har det nästan gått ett år (2020-12-17), alla vet ju
varför. Vi fick ju som andra föreningar ställa in vår verksamhet. Men nu har vi startat upp
igen, vilket känns bra.
Ekonomiskt sett har det varit lite tufft, då fasta utgifter skall betalas. Men vi har fått använda
lite av våra fonder. Nu hoppas jag på att medlemmarna kommer tillbaka och börjar spela.
Lördagen den 25 september hade vi ett möte med några medlemmar. På agendan stod det
"Arbetsuppgifter/Organisation", då föreningen är i behov att fler medlemmar hjälper till
med olika arbetsuppgifter.
Lars Warberg redovisade med ett bildspel på vilka olika arbetsområden vi vill ha hjälp. Efter
redovisningen fick medlemmarna teckna sig för inom vilka områden de vill hjälpa till med.
Glädjande nog var medlemmarna positiva till att hjälpa till.

Den 28 oktober höll klubben sitt årliga årsmöte, där jag fick förtroendet att leda klubben
ytterligare ett år. Hade förväntat mig att det skulle vara mer medlemmar som kom till
årsmötet.
Efter 22 år slutade Ove Olsson som kassör, men är fortfarande med i styrelsen. Nyvald till
kassör blev Lars-Åke Södergren.
Lennart Nilsson som varit sekreterare i klubben i 14 år, vilket han gjort med den äran.
Lennart avsade sig att bli omvald.
Lennart har tillsammans med Rolf Classon och Stellan Andersson skött cafeterian, vilket
dessa tre gentlemän har skött till allas belåtenhet.
I fortsättningen kommer cafeterian att ha ett rullande schema av klubbens medlemmar.
Övriga val ser ni på klubbens hemsida, kommer snart.
(Sök på Klubben - Styrelsen - Protokoll)

Tack Ove för dina
22 år som kassör

Tack Lennart för
dina 14 år som
sekreterare

Åsa är redo att ta betalt

Undra om Ove har täckning

Vad händer framöver?
Fredagen den 19 november kommer PRO från Borås hit med 12 lag som vi ska möta. Om allt
kommer att fungera, kommer vi i fortsättningen att ha utbyte med PRO Borås.
Fredagen den 26 november kommer vi att avsluta golf/bridgen vilket vi inte hann med förra
året p.g.a. Corona som satte stopp för inomhusaktiviteter. Inbjudan till bridgen kommer till
berörda personer.
Onsdag den 8 december blir det en jultallrik istället för julbord (Coronas fel), men det blir
säkert lika bra. Anmälningslista kommer upp senare, det vill till att ni är på alerten och
anmäler er, så ni får plats.
Bridgehälsningar
Kent Asplund
ordf.

