
 
 
 
 
 
Årsmötesprotokoll BK Allians 4 september 2018  
 

§ 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  

Monica Mikkelsen och Margreth Gustavsson 

 

§ 5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 6. Dagordningen för mötet godkändes. 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 

Den ekonomiska redogörelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 8. Kerstin Persson 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 Birgitta Södergren, Rune Johansson och 

Marie Ynner, samtliga på 2 år. 

 

§ 10 c. Till suppleanter i styrelsen valdes Kenneth Engvall, Gun Jacobsson och Margreth 

Gustavsson, samtliga på 1 år. 

 

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

Maud Ohlsson 

 

§ 10 e. Till valberedning nästa spelår valde årsmötet Inger Östenson-Träff, Jarl Svedertun och 

Per Johansson. Till sammankallande valdes Jarl Svedertun. 

  

§ 11. Verksamhetsplanen för spelåret 2018/2019 föredrogs och godkändes.  

 

§ 12. Budgeten för 2018/2019 föredrogs av Göran Rohlén. Budgeten godkändes därefter av 

årsmötet. 

 

 

 



 

 

§ 13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

§ 14. Motioner 

Tre stycken motioner hade inför årsmötet inkommit från Lars Hed.  

 

Motion 1 Slopa alla ersättningar för ideellt arbete 

Årsmötet beslutade att återremittera frågan till styrelsen då innehållet i motionen 

har tolkats på olika sätt. 

 

Motion 2 Villkorade ersättningar till spel i Hallandsserien, Allsvenskan, DM och SM 

Årsmötet avslår motionen. Årsmötet gav styrelsen mandat att skyndsamt arbeta vidare med  

frågan inför nästa verksamhetsår. 

 

Motion 3 Skapa en fungerande hjärtstartarfunktion – eller avskaffa hjärtstartaren 

Styrelsen föreslog årsmötet att bifalla alternativ 1. Årsmötet beslutade enligt styrelsens 

förslag. 

 

Ett antal personer avtackades enligt följande: 

 

Avgående ordinarie ledamöter: Birgitta Bergström och Per Johansson 

 

Kerstin Adie avgår som suppleant liksom Christer Palmqvist 

 

Slutligen tackades mötets ordförande, Bernt-Olof Bengtsson. 

 

§ 15. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet   

 

 

 

Marie Ynner       

Sekreterare            

  

 

Justeras 

 

 

 

Lars Håkansson Monica Mikkelsen Margreth Gustavsson  

Ordförande  Justerare  Justerare 

 

 

 

 

 



Bilaga Motioner som inkommit till årsmötet 
 
BK Allians   2018-06-26 
 
Styrelsen 
 
Förslag: Villkorade ersättningar till spel i Hallandsserien, Allsvenskan, DM och 
SM 
 
Bakgund 
Allians nuvarande system för ersättningar vid nämnda tävlingar stödjer i vissa fall 
spelare som mycket sällan spelar partävlingar i den dagliga verksamheten. 
Resonemang  
Det har hittills setts som självklart att klubben skall stödja de spelare som vill 
tävlingsspela i högre sammanhang. Tanken har varit att dessa sedan skall komma 
tillbaka och utveckla resten av klubbens spelare med sina nyvunna kunskaper och 
erfarenheter, s k kompetensöverspridning. 
Det har på senare tid blivit allt vanligare att berörda spelare inte kommer tillbaka och 
spelar vanliga partävlingar, vilket gör att detta tillvägagångssätt inte fungerar.  
I en del fall har det t o m blivit relativt vanligt att spelarna väljer andra klubbar att 
spela partävling på. 
Ett rimligt sätt att stödja dessa spelare på är då enligt min mening att stöd utbetalas 
först när de spelat minst sex partävlingar på Allians under aktuellt år. 
 
Konkret förslag  
Spelare erhåller stöd för spel i Hallandsserien, Allsvenskan, DM eller SM först efter 
det att de spelat minst sex partävlingar på Allians under aktuellt år. 
 
Lars Hed 
Lars Hed 
MID 22968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



BK Allians   2018-06-26 
 
Förslag: Skapa en fungerande hjärtstartarfunktion – eller avskaffa hjärtstartaren 
 
Bakgrund: 
För ca två år sedan beslöt styrelsen anskaffa en hjärtstartare. Tanken var rimligen att 
skapa en fungerande hjärtstartarverksamhet på klubben. 
Dagsläget är efter vad jag har erfarit följande: 

- Hjärtstartaren har – turligt nog – inte behövts användas 

- Ingen är utsedd att vara materielansvarig 

- Ingen är utsedd att vara utbildningsansvarig 

- Hjärtstartarens funktion har inte kontrollerats 

- Tillsyner har inte gjorts 

- Ingen personal har utbildats och examinerats i HLR 

- Ingen personal har utbildats och examinerats i användning av hjärtstartaren 

- Ingen skyltning instruerar vilka åtgärder som skall vidtas vid hjärtstopp eller 

annan incident 

Således är det osäkert om någon vid behov kan utföra HLR och/eller använda 
hjärtstartaren. 
 
Resonemang: 
Många av Allians spelare har en relativt hög ålder. De tillhör m a o de som är i 
riskgruppen avseende hjärtstopp eller andra hjärtproblem. 
Så långt är det rätt och bra att det finns en hjärtstartare i lokalen. 
Denna måste dock kontrolleras och få erforderliga tillsyner/motsv. 
Personal måste utbildas, övas och examineras på såväl HLR som på användning av 
hjärtstartaren. Felaktigt agerande kan vara direkt skadligt! 
Detta måste med jämna mellanrum upprepas. 
En materielansvarig måste utses och en utbildningsansvarig likaså. 
 
Konkret förslag: 
Beslut tages om ETT av följande alternativ: 
 
Alternativ ETT: 
Materielansvarig utses 
Utbildningsansvarig utses 
Hjärtstartaren kontrolleras och ges erforderlig tillsyn 
Utbildning med övning i såväl HLR som användning av hjärtstartaren med följande 
examination genomförs med personal som ofta vistas i lokalen 
Skyltning angående åtgärder vid hjärtstopp eller liknande incident genomförs 
 
Alternativ TVÅ 
Hjärtstartaren monteras ner och säljs. 
Jag föreslår att årsmötet tar beslut enligt alternativ ETT 
 
Lars Hed 
Lars Hed 
MID 22968 



BK Allians   2018-06-26 
 
Styrelsen 
 
Motion 
Förslag: Slopa alla ersättningar för ideellt arbete 
 
Bakgund 
Inom klubben finns ett stort antal fall där man får ersättning för olika former av ideellt 
arbete. 
 
Resonemang 
Den stora och snåriga floran an kupongutdelningar för ideellt arbete kostar klubben 
ganska mycket i uteblivna spelavgifter varje år. 
Dessutom värderas olika former av ideellt arbete högst olika. Den som är TL eller 
Ruteroperatör spelar gratis, dvs får kupong.  
Den som är först på plats och brer mackor och kokar kaffe får ingen kupong. 
Detta skapar en känsla av orättvisa och ”A- och B-lag” och gör också att ännu fler 
yrkar på ersättning för att utföra ideellt arbete. 
Belöningen för utfört arbete skall i mitt tycke vara ÄRAN OCH NÖJET ATT FÅ 
ARBETA FÖR SIN KLUBB. 
Jag är en del av klubben – och klubben är en del av mitt liv! 
Förslag: slopa alla ersättningar för ideellt arbete 
 
Lars Hed 
Lars Hed 
MID 22968 
 


