
 
Årsmötesprotokoll BK Allians 2013-09-03 
 

§ 1. Lars Hed, ordförande vid BK Allians, hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 2. Till mötesordförande valdes Lars Hed.  

 

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Marie Ynner 

 

§ 4. Birgitta Östenson och Jan Wiström valdes till justeringspersoner att jämte ordföranden 

justera protokollet. 

 

§ 5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 6. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 7. Lars Hed presenterade styrelsens verksamhetsberättelse. I samband med detta mottog 

Ewa Fager och Ulla Davidsson vandringspriset för Klubbmästare-Par.  

 

Kerstin Adie föredrog balans- och resultaträkning. 

 

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

§ 8. Anders Aronson föredrog revisonsberättelsen, som lades till handlingarna.  

 

§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.  

 

§ 10. Lars Hed valdes till ordförande för ytterligare ett år. 

 

§ 11. Val av övriga styrelseledamöter gjordes enligt följande: 

Kerstin Adie, Birgitta Södergren och Monica Björk samtliga omval två år. 

 

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Eva Månsson, Per Johansson och Birgitta Bergström. 

 

Rune Johansson, Annika Nilsson och Marie Ynner är sedan tidigare invalda i styrelsen för två 

år. 

 

§12. Till revisorer på ett år valdes Anders Aronson (omval) och Birger Johansson (nyval).  

Till revisorsuppleant omvaldes Holmfridur Palmqvist på 1 år. 

 

§ 13. Till ledamöter i valberedningen för ett år valdes Bertil Nilsson, Göran Jönsson och Lars 

Adie.  

 

§ 14. Årsmötet beslutade att fastställa den långsiktiga verksamhetsinriktningen för 2013/2016. 

 

§ 15. Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2013/2014 diskuterades. Årsmötet ansåg att 

anmälningstiden för KM-Lag inte är tillräcklig. Första matchen flyttades därför fram till den 9 

oktober. Det framkom också kritik kring sen rapportering av vissa tävlingar. Tävlingsledarna 

som bland annat representerades av Göran Andersson, menade att det ibland har förekommit 



tillfälliga problem med rapporteringen, men att målsättningen alltid är att rapportera 

tävlingarna så snart som möjligt.  

 

Härefter fastställdes verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2013/2014. 

 

§ 16. Styrelsens förslag till budget för 2013/2014 presenterades av Kerstin Adie. Mötet 

fastställde presenterad budget.  

 

Styrelsen fick mandat att försöka minska kontanthanteringen i framtiden. 

 

§ 17. Motioner 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.  

 

§ 18. Styrelsen presenterade sitt förslag till en ny logotype. I samband med detta föreslogs 

vissa korrigeringar, såsom att grön text kan vara svårt att läsa och att en figur skulle kunna 

finnas i mitten av symbolen, exempelvis ett bridgebord. Utifrån presenterade förslag fick 

styrelsen mandat att besluta om en ny logotype framöver. 

 

19. Övriga frågor 

Lars Hed berättade att en ny broschyr är under framställan – ”Välkommen till Allians”. Inför 

upptryckning av denna har styrelsen avvaktat valet av styrelse för 2013-2014 samt beslut 

gällande en ny logotype.  

 

Lars Hed påminde också kring anmälan till KM-lag, DM-lag och Allsvenskan division 4.  

 

KM-lag kommer att spelas i två olika divisioner – en för rutinerade och en för mindre 

rutinerade spelare.  

 

Lars Adie som i juni månad slutade sin tjänst på BK Allians, avtackades liksom Sven 

Landervik, som under året lämnat tävlingskommittén.  

 

Lennart Andersson uppmanade till spel på tisdagkvällar framöver - att medlemmarna tänker 

på att stötta klubben så att den traditionella spelkvällen på tisdagar kan fortsätta. 

 

Ulla Källman efterfrågade en aktuell sammanställning över klubbens spelare.  

 

20. Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

Marie Ynner  Lars Hed   Birgitta Östenson Jan Wiström  

Sekreterare  Ordförande  Justerare        Justerare 
 




