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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
Styrelsen 

Styrelsen för BK Allians får härmed redogöra för verksamheten under verksamhetsåret 

2006/07. 

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten, varav ett heldagsmöte under en helg i 

januari. Därutöver har styrelsen kommunicerat via mail och haft kortare avstämningsmöten i 

samband med ordinarie spelkvällar. Ett arbetsutskott bestående av ordförande, sekreterare och 

kassör har handlagt frågor kring den löpande verksamheten. 

En lördag i februari inbjöds samtliga funktionärer i föreningen till ett informations- och 

diskussionsmöte med styrelsen. 

Föreningens verksamhet har nu nått en sådan omfattning att den inte längre går att ledas av en 

styrelse som sammanträder på det sätt som tidigare skett med 3-4 möten per termin i 

anslutning till ordinarie spelkvällar. En nödvändig förändring har därför genomförts under 

verksamhetsåret, på så sätt att ett antal kommittéer har bildats. Dessa kommittéer arbetar med 

stor självständighet, men stämmer regelbundet av med styrelsen och får naturligtvis sitt 

mandat därifrån. 

Ny kompetens har tillförts klubben vilket resulterat i att tekniken för bl.a. resultatrapportering 

förbättrats avsevärt. Efter vissa inkörningsproblem har nu BridgeMaten blivit ett naturligt 

inslag vid tävlingsborden och behärskas av såväl tävlingsledare som spelare. Den tekniska 

utvecklingen kommer att fortsätta och det är klubbens ambition att ligga i framkant. 

Klubbens verksamhet karaktäriseras av stor aktivitet på breddsidan och inom 

kursverksamheten. Spelkvalitén över lag har förbättrats under året, men fortfarande saknas 

den riktiga eliten. 

Under hösten fortsatte klubben att fira sitt 50-årsjubileum bl.a. med en mycket uppskattad 

medlemsfest där även representanter för andra bridgeklubbar i länet deltog. Mer om jubileet 

och verksamheten i övrigt finns i kommittéernas verksamhetsberättelser. 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: 

 

     Mandattiden utgår 

Bernt-Olof Bengtsson  ordförande  2007 

Christer Palmqvist  vice ordförande 2008 

Inger Östenson-Träff  kassör  2007 

Monica Mikkelsen  sekreterare  2008 

Bertil Nilsson  ledamot  2007 

Lennart Andersson  ledamot  2008 

Birgitta Södergren  ledamot  2007 

Göran Andersson  suppleant  2007 

Eva Månsson   suppleant  2007 

Jörgen Peterson  suppleant  2007 

 

Revisorer och valberedning 

Revisorer har varit Anders Aronsson och Gertrud Johansson med Holmfridur Palmqvist som 

suppleant. 

Valberedningen har bestått av Sofia Alecu, Karl-Erik Karlsson och Anne-Marie Swärd med 

Anne-Marie Swärd som sammankallande. 
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Personal 

Under året har Gun Söderström och Eva Parkler varit anställda av klubben. Gun arbetar 

halvtid och Eva har fr.o.m februari månad gått upp från halvtid till 75 procent. 

 

Kommittéer 

Under året har fem kommittéer varit verksamma: tävlingskommittén, utbildningskommittén, 

lokalkommittén, medlemskommittén och IT-kommittén vari nedanstående medlemmar ingått: 

IT-kommittén: Jörgen Peterson (ordförande), Holmfridur Palmqvist, Mikael Mårtensson, 

Roger Saarvaa och Lars Adie. 

Tävlingskommittén: Monica Mikkelsen (ordförande), Christer Palmqvist, Svante Hallén, Leif 

Johansson, Karl-Erik Karlsson och Ulf Aronsson. 

Lokalkommittén: Birgitta Södergren (ordförande), Karl-Erik Karlsson, Lars Håkansson, Bertil 

Nilsson och Göran Jönsson. 

Utbildningskommittén: Lennart Andersson (ordförande),  

Medlemskommittén: Birgitta Södergren (ordförande), Monica Mikkelsen, Eva Månsson och 

Ann Olsson. 

Vid sidan av dessa kommittéer har Bertil Nilsson tillsammans med Hans Stenelo haft ett 

speciellt ansvar för personal och kök. Margaretha Andersson har haft ansvar för inköp till och 

ordning på kontoret. Ann Olsson har haft hand om all kontanthantering, Karl-Erik Karlsson 

sköter medlemsregistret och Barbro Björk är den som skött uträkningen av prispengar.  

 

Medlemmar 

Vid verksamhetsårets utgång hade klubben 389 medlemmar varav 284 var a-medlemmar, ett 

30-tal dubbelanslutna och resterande utbildningsmedlemmar. 

 

Slutord 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till de anställda, som visar engagemang i sitt arbete och utan 

vilka klubben knappast hade kunnat bedriva en så bred verksamhet som vi gör. Detsamma 

gäller klubbens kommittéer, grupper och de övriga medlemmar som bidragit med ideella 

arbetsinsatser. 

 

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Tävlingskommittén  

Som ett inslag i klubbens 50-årsfirande anordnades en lördag i september en guldtävling i 

klubbens regi. Tävlingsledare med stor pondus var Hans-Olof Hallén och segrade gjorde Bo-

Lennart Grähs Albrekts BK och Tobias Törnqvist BK Everfresh. 

Klubben har anordnat spel måndagar, tisdagar, onsdagar och söndagar. Glädjande nog har 

lagspelet fått ett stort uppsving. Aldrig tidigare har så många klubbmedlemmar spelat i något 

lag på klubb- eller serienivå. 

Nygammalt spelades den 11/11 med 36 par. 

Nybörjarträffen är en tävling för alla som just börjat spela bridge. Tävlingen spelas på 

hemmaklubbar runt om i landet och i år deltog 350 par. Sonja Jansson och Vivi Nilsson från 

BK Allians kom på en mycket hedrande femteplats. 
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Den traditionella klubbmatchen mot Albrekts, Varberg ställdes tyvärr in på grund av för dåligt 

intresse. 

 

Klubbmästare för par blev Svante Hallén och Jan Wiström. 

Klubbmästare för lag blev ”EssH” (Svante Hallén, Bengt Maltin, Peter Kaspersson och Jan 

Wiström) 

Klubbmästare i mix blev Alf Andersson – Elsa Holmqvist 

Klubbmästare individuellt blev Bertil Nilsson 

  

DM-tävlingar: 

Par:  6    Tage Ericsson – Kerstin Pettersson  

10 Anders Aronsson – Göran Jönsson 

16  Ulla Davidsson – Ewa Fager 

17  Monica Mikkelsen – Bengt Maltin  

18 Johan Johansson – Roger Saarva 

Damer:  6    Gunnel Jansson – Elsa Holmqvist 

8 Barbro Björk – Inger Wendt-Olsson 

11 Karin Trané – Inga Magnusson(Kvibille BS) 

12 Holmfridur Palmqvist(City-Linehed) – Lisbeth Andréasson 

Mixed: 5    Maria Ohlsson – Tommy Johansson(Laholms BK) 

9 Holmfridur Palmqvist – Christer Palmqvist 

15  Ewa Fager – Bengt Maltin 

 

 

Veteraner: 1    Svante Hallén – Jan Wiström 

 8    Rune Carlsson – Bertil Nilsson 

Lag:       Inget lag till DM-final 

 

SM-tävlingar:  

Veteraner: 14  Svante Hallén – Jan Wiström 

Par: I SM-par fick klubben inte några framskjutna placeringar 

. 

 

Hallandsserien: 

 

Div. 1 Allians Anders blir nerflyttad till div. 2. 

Div  2 Allians Ulla, Allians Tage spelar även 2007 i div.2.  

Div. 3 Allians Lejon flyttar upp till div.2 och Allians Elsa spelar i div. 4. 

Div. 4 Allians Kapten Klöver vann Mellan B och flyttas upp till div. 3. 

 

Allsvenskan  

Allians Svante spelar även 2007 i division 3. 

Allians Lejon, Allians Ann och Allians Kapten Klöver spelade i div 4. 

 

Hallands-Cupen 

Kapten Klöver vann över Allians Leijon i matchen om 3:e priset. 
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Utbildningskommittén 

Två nybörjarkurser och två fortsättningskurser har hållits under året med ca 100 deltagare. 

Karl-Erik Karlsson, Sabine Dellien och Leif Johansson har hållit i nybörjarkurserna. Anne-

Marie Swärd, Bengt Ekberg och Lennart Andersson har lett fortsättningskurserna. 

Ruter- och en speciell bridgemateutbildning har hållits. Vidare har vi haft en 

tävlingsledarutbildning med ett tiotal deltagare från vår klubb. 

Försök har också gjorts att få skolungdom intresserade av bridge. Endast 4 kom till vår 

satsning. Cecilia Rimstedt ställde upp. Nya försök skall göras. 

 

 

Lokalkommittén 

Vår klubblokal har under året fått en liten ansiktslyftning med bl.a. inköp av 36 stolar, 

visserligen begagnade men i mycket gott skick. Golvet i spellokalen har rengjorts och bonats. 

Serveringslokalen lyser upp med nya gardiner och 2 st. ståbord har tillkommit. 

Tack till alla medlemmar för stöd i vårt ideella arbetet. Speciellt tack till Karl-Erik Karlsson, 

Bertil Nilsson, Göran Jönsson, Rolf Mowert, Bengt Maltin, Lars Håkansson, Leif Johansson, 

Bo Larsson, Leif Södergren och Bertil Månsson  

 

 

Medlemskommittén 

Medlemmar och gäster firade vårt 50-årsjubileum den 21 oktober 2006 i vår klubblokal. 

Kvällens hedersgäst var Sven Rågwall, initiativtagare till BK Allians. Jubileumsgåvor 

överlämnades av BK Albrekts, BK Falkenberg och Sven Rågwall. Hans bidrag var ett 

vandringspris i ytterst fyndigt utförande. Olika aktiviteter avlöste varandra: Bridge-resa till 

Stenungsund 2 dagar, gratis fika vissa spelkvällar, jubileumspennor till medlemmar m.m. 

En trivselkväll med bridge för styrelse, kursledare, hjälpledare, kökspersonal m.fl har 

anordnats. 

En jubileumsskrift har tagits fram med ett fantastiskt arbete av Hans och Eva Lorentzon i 

spetsen 

 

 

IT-Kommittén 

IT-kommittén har genomfört följande åtgärder: 

 Högtalarsystem 

Högtalarsystem har installerats som hjälp för tävlingsledare kursledare med flera som 

vill göra sig hörda på klubben. 

 Projektor 

En projektor har installerats i taket för resultatredovisning, startlistor, kursverksamhet 

mm. 

 BridgeMate 

De 24 BridgeMate-terminalerna med tillhörande BridgeMate-server har testats och 

provkörts och därefter aktiverats vid klubbspelet. Då det har varit ganska komplext har 

det tyvärr inte varit helt fritt från problem, med en del irritation som följd. Manualer 

har skrivits och utbildningar har hållits för att få ut kunskapen om tävlingsledning 

tillsammans med hantering av Ruter och BridgeMate till aktiva TL inom klubben. 

 Ruter 

Eftersom BridgeMate är nära integrerat med Ruter så har en hel del arbete lagts ner på 

ruterprogramvaran för att få denna att fungera i samklang med BridgeMatePro. 
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 Domän 

En ny domän har registrerats med namnet ”bkallians.se”. Tanken är att dels hantera 

information till och från klubben och klubbens kommittéer, dels att öppna upp en 

nygammal hemsida för att innehålla information som inte uppdateras så ofta som 

resultat mm. Detta arbete kommer att fortsätta till hösten. 

 Brickläggning 

Maskinen och programvaran för brickläggning har gåtts igenom och rutiner har 

upprättats för maskinellt lagda brickor till veckotävlingarna (framför allt tisdagsspelet) 

samt för att kunna ta emot beställningar från andra klubbar. 

Margareta Andersson och Benita Hagnestam har åtagit sig ansvaret att sköta 

brickläggningen och har gjort så med bravur.  

 Spelarterminal 

Arbete med att upprätta en spelarterminal har påbörjats. Tanken är att medlemmar ska 

ha tillgång till Internet för att främst kunna ta fram spelresultat mm via Spader. 

 Rondtidsklocka 

Den spelarterminal som ska finnas tillgänglig kommer även att användas under spel 

för att visa en klocka för att hålla reda på och visa rondtider. 

 

 

EKONOMI 
Den ekonomiska verksamheten har i stort sett följt den budget som gjordes för 

verksamhetsåret. Vi budgeterade med ett underskott på 75 000 kronor med hänsyn till de 

investeringar som skulle göras och att jubileumsfirandet skulle dra med sig extra kostnader. I 

redovisningen har per den 30 juni balanserats förutbetalda kostnader, utestående fordringar 

samt upplupna kostnader, varför det bokförda underskottet uppgår till 54 358 kronor. 

Omsättningen under året har uppgått till 704 879 kronor exklusive lönebidrag. 

Inventarier har inköpts under året för 65 209 kronor, såsom BridgeMate, projektor, ståbord, 

stolar m.m. 

Kostnaden för jubileumsskriften uppgick till 45 239 kronor. Tyvärr visade det sig att intresset 

från medlemmarnas sida att förvärva ett exemplar, inte var särskilt stort. I kalkylen för 

skriften ingick dock att den fortsättningsvis skulle delas ut till alla nya kursdeltagare mot en 

höjning av kursavgiften med 50 kronor. Så kommer inte att bli fallet. 

Prispengarna att utbetalas till medlemmarna uppgick till 149 229 kronor och har 145 533 

kronor utbetalats per den 30 juni 2007. Prispengar understigande 50 kronor per person har 

bokats upp som skuld i föreningens bokföring och läggs tillsammans med nästa års 

prispengar. 

Från februari 2007 har Eva Parklers arbetstid utökats till 75 procent, vilket medfört en högre 

kostnad för föreningen. 

I budgeten räknade vi med ett överskott från serveringen med 55 000 kronor med en 

omsättning på 120 000 kronor. Det verkliga utfallet blev 164 300 kronor i omsättning, men 

överskottet ökade endast till 56 550 kronor, på grund av att inköpen översteg budgeterad 

kostnad med 65 procent. 

En icke oväsentlig post på kostnadssidan är de ca 700 fribiljetter som delas ut varje år. 

Under november 2006 överfördes 250 000 kronor av föreningens bankmedel till konto med 

högre ränta och där räntan utbetalas varje kvartal. 

Mer om klubbens ekonomi finns i balans- och resultatredovisningen nedan. 
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BK ALLIANS – TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

 

  30.6.2006  30.6.2007 

TILLGÅNGAR 

Länsförsäkringar, f.n. 3,5% ränta  0  253 575 

Länsförsäkringar, rörelsekonto  319 368  30 600 

Plusgiro  22 902  9 108 

Kassa  9 811  330 

Skattekontot  30 566  20 636 

Ruterkontot  7 097  2 153 

Förbetalda kostnader och utestående fordringar -  41 693 

Summa tillgångar  389 744  358 095 

 

SKULDER 

Skuld till medlemmar – prispengar under 50;--   3 696 

Upplupna ej betalda kostnader    16 943 

Ej inbetald källskatt för juni  3 300  5 418 

Summa skulder  3 300  26 057 

 

 

BEHÅLLNING  386 444  332 038 

 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG 
Årsavgifter 

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2008-09, vilket innebär 50 kronor. Utöver denna 

avgift betalar medlemmar för tillfället 230 kronor till Svensk Bridge och 30 kronor till 

Hallands BF. 
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STYRELSENS FÖRSLAG FORTS. 
 

Budget för 2007-08 

 

KONTO  BUDGET UTFALL BUDGET 

 2006/2007 2006/2007 2007/2008 

SPELAVGIFTER 340 000 396 415 400 000 

MEDLEMSAVGIFTER 15 000 16 680 16 000 

KURSAVGIFTER 100 000 100 600 105 000 

SERVERING 120 000 164 311 165 000 

LÖNEBIDRAG 220 000 240 420 250 000 

RÄNTA 3 000 8 558 8 000 

ÖVRIGT 12 000 26 873 12 000 

 810  000 953 857 956 000 

 

PRISPENGAR 155 000 177 292 190 000 

BRONSPENGAR 30 000 33 415 38 000 

STARTAVGIFTER 15 000 22 515 22 000 

FÖRTÄRING INKL JUBILEET 40 000 43 756 40 000 

INKÖP SERVERINGEN 65 000 107 762 110 000 

LÖNER M.M. 255 000 277 522 340 000 

RESEKOSTNADER 20 000 22 706 23 000 

LOKALKOSTNADER 130 000 128 665 130 000 

50-ÅRSJUBILÉET 40 000 48 239 .- 

INVENTARIER 75 000 65 209 - 

ÖVRIGT 

   (priser, kurslitteratur, 

    telefon, porto, förbruknings- 

    material, kostnad brick- 

    läggning, penningpriser, 

    annonser, försäkringar, mm) 60 000 81 133 63 000 

 885 000 1 008 215 956 000 

 ./. 75 000 ./. 54 358 0 
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MOTIONER 
 

Mitt inlägg på Diskussionsforum 20070106 med rubriken ”Hemsidan – BK Allians” 

åberopas. 

Svaren på Forum – även muntliga och e-mail (också från icke medlemmar i BK Allians) – var 

klart positiva. 

Bl a den från vår tidning Bridge inte helt okände – med mångårig och stor erfarenhet som 

bridgespelare –  PO Sundelin skrev ……..”hoppas att de kloka klubbförslagen tas upp både av 

andra klubbar och på förbundsnivå”. 

På Forum skrev även Christer Palmqvist (v ordf) 070114 ”Mycket intressant inlägg. Detta 

kommer jag att ta upp på styrelsemötet den 20 januari, så kommer vi att återkomma med en 

kommentar på dina synpunkter”.  

Samma dag sände jag personligt e-mail till Christer – tackade för hans positiva kommentar – 

och att jag med stort intresse ser fram emot styrelsens kommentar. 

Väntade en månad efter styrelsemötet på den i Forum utlovade kommentaren – utan resultat! 

Därför nytt inlägg, då jag efterlyste någon form av svar. 

Christers kommentar denna gång behandlade tyvärr inte själva sakfrågan, varför jag 

fortfarande väntar på svar. 

 

Därför denna motion med begäran om 

-  utlovad kommentar på mitt inlägg 070106. 

 

Nils E Ferntoft 

 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR 2007-08 
Ordförande  Bernt-Olof Bengtsson omval 1 år  2008 

Sekreterare  Monica Mikkelsen   2008 

Kassör   Inger Östenson-Träff omval 2 år 2009 

Ledamot  Bertil Nilsson omval 2 år 2009 

  Birgitta Södergren omval 2 år 2009 

  Lennart Andersson   2008 

  Christer Palmqvist   2008 

 

Suppleant  Göran Andersson omval 1 år 2008 

  Jörgen Petersson omval 1 år 2008 

  Michael Mårtensson nyval 1 år 2008 

 

Revisorer  Anders Aronsson omval 1 år 2008 

  Gertrud Johansson omval 1 år 2008 

Suppleant  Holmfridur Palmqvist omval 1 år 2008 
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Halmstad den 28 augusti 2007 

 

 

 

      

Bernt-Olof Bengtsson  Christer Palmqvist 

 

      

Inger Östenson-Träff  Monica Mikkelsen 

 

      

Bertil Nilsson  Birgitta Södergren 

 

   

Lennart Andersson 


