
 
 

 

 

Protokoll fört vid BK allians årsmöte den 2 september 2014 

 

§ 1.  

Ordförande Lars Hed öppnade mötet. 

§ 2.  

Till ordförande för mötet valdes Lars Hed. 

§ 3. 

Till sekreterare för mötet valdes Lars Adie. 

§ 4. 

Till justeringsmän valdes Rune Johansson och Jan Wiström att jämte 

ordföranden justera protokollet. 

§ 5. 

Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§ 6. 

Dagordningen för mötet godkändes. 

§ 7.  

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes med några justeringar. 

Den ekonomiska redogörelsen gicks igenom och lades till handlingarna.  

§ 8. 

Anders Aronson föredrog revisorernas berättelse, revisorna godkänner 

Allians bokföring utan anmärkningar. 

§ 9. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna spelåret. 

§ 10. 

Till ordförande för nästa spelår valdes: 

 Lars Hed i tre månader till och med den 30 november. 

 Lars Håkansson resten av spelåret. 



 
 

 

 

 

§ 11. 

Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Per Johansson, Marie Ynner 

och Birgitta Södergren. 

Till suppleanter i styrelsen valdes Birgitta Bergström, Lars Adie och 

Sören Hammer. 

§ 12. 

Till revisorer valdes Anders Aronson och Kerstin Persson. 

Till revisorssuppleant valdes Holmfridur Palmqvist. 

§ 13. 

Till valberedning nästa spelår valde årsmötet Göran Rohlén, Lars Hed 

från det att han inte är ordförande längre och Staffan Bengtsson. 

Lars Hed valdes till sammankallande. 

§ 14.  

Långsiktig verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes. 

§ 15. 

Verksamhetsplanen  2014/2015 föredrogs och godkändes, det 

antecknades att när det är simultan på måndagar är det bara den ena 

gruppen som spelar i simultan, klövergruppen spelar vanlig partävling. 

§ 16. 

Budgeten för 2014/2015 föredrogs och godkändes.  

Spelavgifter är samma som föregående år.  

§ 17.  

Inga motioner hade lämnats in till årsmötet. 

§ 18. 

Styrelsens förslag till ny logotype godkändes. 

§ 19. 

Lars Hed har pratat med Bendt Bil och Bendt-bilpengen gäller även 

Allians, när en medlem köper en ny bil därifrån kommer 1000 kr. att ges 

till Allians.  

Arbetet med att minska kontanthanteringen på klubben kommer att  



 
 

 

 

fortsätta. 

Överlämnandet till Lars Håkansson diskuterades och kommer att vara 

tydligt när det är dags. 

Birgitta Östenson påtalade bristen av lagböcker och nya kommer att 

inköpas. 

Följande personer avtackades med blommor: 

Avgående valberedningen Bertil Nilsson, Göran Jönsson och Lars Adie. 

Avgående revisor Birger Johansson. 

Avgående styrelsemedlemmar Annika Nilsson och Eva Månssson samt 

avgående ordförande i december Lars Hed.  

 
§ 20. 
Mötet avslutades 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Lars Adie 
 
Justeras 
 
 
Lars Hed  Rune Johansson  Jan Wiström 

 

 




