
  

 

Protokoll fört vid BRK-möte den 27 april 2002 i Norrköping.  
 
Närvarande: Ingemar Eriksson – ordförande, Göran Ohlson, Kenth Brilkman,         
Sigvard Olsson och Susanne Karlsson 

 
1. Mötets öppnande 
Ingemar hälsade välkommen till Norrköping och öppnade mötet. 
 
2. Förslag till Dagordning 
Den utskickade dagordningen godkändes. 
 
3. Sekreterare för mötet 
Susanne utsågs som sekreterare för mötet. 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
5. Rapporter 

− Gotland, utlovat bidrag är utbetalt. Kommittén ser fram emot redovisning av hur 
pengarna använts.  

− Nordskåne – Vanneberga, utlovat bidrag är utbetalt. 
− Skåne – kalkylsammanfattning måste skrivas för kurserna – kommittén avvaktar 

redovisningen för utbetalning av bidraget. 
− Örebro – utlovat bidrag är utbetalt.  
− Göteborg – Ung Vision, ungdomsledarkurs inställd. då klubben inte visade intresse. 
− Till dem som fått löfte om bidrag och inte skickat in rapport önskar kommittén få in 

redovisning av vad som gjorts.  
 
6. Nya ansökningar 
Inga nya ansökningar har inkommit. 
Projekt fadder: 

− Värmland – ny klubb på gång, Wäse utanför Karlstad. 
− Dalarna – ny klubb, Orsa SK, 2 500 kr + 5 spel kommer att skickas till dem.  

 
7. Kurs/Läger 
Sommarlägerkursen kommer att hållas 2002-04-02—04 på Flämslätt, utanför Skövde. 
Kursen betalas av BRK och är avsedd för både etablerade och nya ledare, ca 20 stycken. 
Eftersom deltagarantalet måste begränsas diskuterades hur det skulle kvoteras från 
distrikten. Mötet bad Ingemar justera kvoteringsförslaget.  
Mats Eriksson är tillfrågad och kommer att hjälpa till som kursledare.  
  
8. Övrigt 
Nästa möte hålls i samband med lägerkursen på Flämslätt 2002-08-02, kl. 10.00. 
SM-föräldraprojektet – Kenth och Susanne ska ta fram ett förslag på reklamblad, att läggas i 
påsen som delas ut vid anmälan på SM i Skara. Förslag på speldagar är söndag, tisdag och 
torsdag. Någon form av priser kommer att delas eller lottas ut.   
 
9. Avslutning 
Kommittén fotograferades i sin helhet av Björn Ansner i hotellets vinterträdgård och 
avslutade därmed mötet. 
 
Protokollförare   Justerat 
 
 
 
Susanne Karlsson   Ingemar Eriksson 


