
 
 
 
Årsmötesprotokoll BK Allians 6 september 2016  
 

§ 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 tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet, valdes  

Annika Nilsson och Göran Rohlén. 

 

§ 5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 6. Dagordningen för mötet godkändes. 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 

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 Per Johansson, Birgitta Södergren och 

Marie Ynner, 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, Jarl Svedertun och 

Christer Palmqvist. Till sammankallande valdes Staffan Bengtsson 

  

§ 11. Verksamhetsplanen för spelåret 2016/2017 föredrogs och godkändes.  

 

§ 12. Budgeten för 2016/2017 föredrogs av Kerstin Adie och godkändes av årsmötet med 

vetskap om att spelavgiften från och med den 7 september kommer att höjas från 30 till 40 

kronor och att ersättningarna inom BK Allians kommer att revideras enligt det underlag som 

presenterades vid årsmötet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

13. Höjning av spelavgiften 

Lars Håkansson informerade om bakgrunden till höjningen av spelavgiften från och med den 

7 september 2016. Huvudskälet är klubbens ökade utgifter, exempelvis höjningen av 

lokalhyran. 

 

§ 14. Revidering av ersättningar 

Lars Håkansson informerade utifrån budgeten om bakgrunden till revideringarna av 

ersättningar inom BK Allians. 

 

§ 15. Övriga frågor     

Inga övriga frågor lyftes 

 

§ 16. Jubileum 2016 

Lars Håkansson berättade om BK Allians 60-årsjubileum den 15 oktober. Det kommer att bli 

en fest för medlemmarna i klubblokalen med mat och underhållning till ett pris av 100 kronor. 

Anmälningslista finns i lokalen. 

 

§ 17. Motioner 

Inga motioner hade inkommit inför årsmötet. 

 

Mötets ordförande, Bernt-Olof Bengtsson, tackades med en flaska vin.  

 

 

§ 18. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet   

 

 

Marie Ynner       

Sekreterare            

  

 

Justeras 

 

 

 

Lars Håkansson Annika Nilsson Göran Rohlén 

Ordförande  Justerare  Justerare 


