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Protokoll fört vid årsmöte med BK Allians den 2 september 2008. 
 
§ 1 Ordförande Bernt-Olof Bengtsson öppnade årsmötet. 
 
§ 2 Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 3 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Till mötesordförande valdes Bernt-Olof Bengtsson och till mötessekreterare 
 valdes Margareta Andersson. 
 
§ 5 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Roger Saarva och  

Tage Ericsson. 
 
§ 6a Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.  
 
§ 6b Kassören Inger Östenson-Träff redogjorde för årsredovisningen 07/08. 
 Årsmötet godkände årsredovisningen.  
 
§ 7 Gertrud Johansson föredrog revisionsberättelsen, vilken godkändes av årsmötet. 
 
§ 8 Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen. 
 
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 10 Beslut om oförändrad årsavgiften 50 kr togs. Budgeten godkändes.  
 
§ 11 Inga motioner har inkommit.  
 
§ 12a Till ordförande för ett år valdes Mikael Mårtensson. 
 
§ 12b Till styrelseledamöter för två år valdes Göran Andersson, Lennart Andersson 
 och Christer Palmqvist.  
 
§ 12c Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Annika Nilsson, Per Herne och 
 Eva Lorentzon.  
 
§ 13a Till revisorer för ett år valdes Anders Aronsson, Gertrud Johansson. 
 
§ 13b Till revisorssuppleant valdes Holmfridur Palmqvist.  
 
§ 14 Till ledamöter i valberedningen valdes Leif Johansson, Ann Olsson och 
 Margareta Andersson (sammankallande).  
 
§ 15 Representanter vid HBF:s årsmöte kommer den nya styrelsen att utse efter 
 detta möte.  
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§ 16 Övriga frågor 
 

• Svante Hallén påtalade att styrelsens regler för vilka som får spela på 
måndagskvällarna ej respekteras. Information om reglerna finns på vår 
hemsida samt på anslagstavlan. Det är tävlingsledarens uppgift att se till att 
styrelsens regler efterlevs.                                                                          . 
Tävlingsledaren skall respekteras och om någon är otrevlig bör denna 
person anmälas för disciplinnämnden.  

• Svante Hallén  föreslog att vi skulle införa handikappberäkning på 
måndagarna.  

• Birgitta Östenson efterlyste en ny organisation för speldagar – försöka öka 
antalet spelare på tisdagarna. 

• Leif Johansson tyckte vi kunde återinföra A- och B-grupp på tisdagarna, 
men att ingen skall tvingas att spela i A-gruppen.  

• Svante Hallén efterlyste BK Allians spelprogram för hösten-våren.  
• Sture Andersson hade önskemål om att ha lagda brickor. 
• Birgitta Östenson tyckte att vi alla i klubben skall stötta den nya styrelsen  
• Svante Hallén  tyckte att vi alla skall ge den nya styrelsen friheten att 

använda en del  extra pengar till att göra något för att öka trivseln i klubben.  
 

§ 17  Årets klubbmästare i par Lisbeth Andreasson och Carl-Axel Persson  
 uppvaktades med blommor och vin samt vårt vandringspris. 

Avgående valberedningen Karl-Erik Karlsson, Ann-Marie Svärd samt Sofia 
Alecu avtackades med blommor. 
Avgående styrelseledamöter Jörgen Peterson och Monika Mikkelsen samt 
avgående ordförande Bernt-Olof Bengtsson avtackades med blommor.  

 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….   ………………………………………... 
Margareta Andersson   Mikael Mårtensson 
 
 
……………………………………..  ………………………………………... 
Roger Saarva    Tage Ericsson  
 
   
 
 
 
   




