
 
 
 
Årsmötesprotokoll BK Allians 1 september 2015  
 

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

mötet öppnat.  

 

§ 2. Till mötesordförande valdes Bernt-Olof Bengtsson 

 

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Marie Ynner 

 

§ 4. Till justeringspersoner valdes Anna-Brita Helmroth och Lennart Andersson, att jämte 

ordföranden justera protokollet. 

 

§ 5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 6. Dagordningen för mötet godkändes. 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes med några justeringar. 

Den ekonomiska redogörelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 8. Anders Aronson föredrog revisorernas berättelse och godkände Allians bokföring utan 

anmärkningar.  

 

§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna spelåret.  

 

§ 10 a. Till ordförande för nästa spelår valdes Lars Håkansson 

 

§ 10 b. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Kerstin Adie, Monica Björk och Rune 

Johansson, samtliga omval två år.   

 

§ 10 c. Till suppleanter i styrelsen valdes Birgitta Bergström, Sören Hammer och Lars Adie, 

samtliga omval ett år.  

 

§ 10 d. Till revisorer valdes Anders Aronson och Kerstin Persson. Till revisorsuppleant valdes 

Holmfridur Palmqvist.  

 

§ 10 e. Till valberedning nästa spelår valde årsmötet Staffan Bengtsson, Göran Rohlén och 

Christer Palmqvist. Till sammankallande valdes Staffan Bengtsson 

  

§ 11. Verksamhetsplanen för spelåret 2015/2016 föredrogs och godkändes.  

 

§ 12. Budgeten för 2015/2016 föredrogs och godkändes. 

 

§ 13. Årsmötet godkände styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 350 kronor. 

. 

§ 14. Lars Håkansson redogjorde för styrelsens förslag när det gäller spelavgifter som är 

ytterligare ett steg i att minska kontanthanteringen i klubben. Förslaget innebär att kuponger 

ska användas som betalningsmedel i möjligaste mån och att kontant betalning endast sker i  



 

 

 

 

undantagsfall. Vid kontant betalning är kostnaden för en ordinarie tävling 40 kronor istället  

för 30 kronor. Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 11 augusti att kuponghäften med 10 

stycken kuponger fortsättningsvis ska kosta 300 kronor. Styrelsen håller på att se över 

ytterligare åtgärder med målsättningen att successivt minska kontanthanteringen.  

Årsmötet godkände styrelsens förslag. 

 

§ 15. Årsmötet godkände styrelsens förslag att avskaffa prispengarna i nuvarande  

form och prisutdelning kommer från och med idag den 1 september, att ske efter varje 

tävlings slut. 

 

§ 16. Prispengar från och med 1 juni till och med 31 augusti 2015. 

Årsmötet godkände styrelsens förslag att skänka dessa prispengar till Barncancerfonden. 

  

§ 17. Årsmötet gav styrelsen mandat att förhandla om lokalhyran.  

Förhoppningen är att BK Allians kan vara kvar i nuvarande lokal, men samtliga medlemmar 

ombeds att vara vaksamma och gärna kommer med förslag när det gäller en ny spellokal. 

Lokalen bör vara på cirka 300 kvadratmeter.  

 

§ 18. Inga motioner hade lämnats in till årsmötet. 

 

§ 19. Övriga frågor 

Lars Hed informerade om en tävlingsledarkurs, Steg 1 på klubbnivå, i Hallands 

bridgeförbunds regi den 17-18 oktober på Allians. Han informerade också om att 4-

mannaspelet på tisdagkvällar börjar den 22 september då ”stegen” börjar. När stegen avslutas 

blir det fortsatt 4-mannaspel med Halmstadligan och KM-lag. 

 

Årsmötets ordförande, Bernt-Olof Bengtsson fick blommor, liksom Margareta Andersson, 

som avtackades då hon inte längre är ansvarig för kursverksamheten. 

 

§ 20. Mötet avslutades 

 

Vid protokollet   

 

 

Marie Ynner       

Sekreterare            

  

 

Justeras 

 

 

 

Lars Håkansson Anna-Brita Helmroth  Lennart Andersson 

Ordförande  Justerare   Justerare 


