
Protokoll vid BK Allians EXTRA årsmöte 2012-12-17 
 
§ 1. Klubbens ordförande Lars Hed hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Inlämnad fullmakt godkändes. 

 

§ 3. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 4. Lars Hed valdes till mötesordförande. 

 

§ 5. Marie Ynner valdes till sekreterare för mötet.  

 

§ 6. Birgitta Östenson och Ulf Aronson valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare 

om så skulle erfordras.  

 

§ 7. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 8. Lars Hed redogjorde för syftet med dagens extra årsmöte: Vid det senaste årsmötet, den 4 

september 2012, togs beslutet att måndagkvällarna skulle spelas i en grupp om antalet par var 

högst 32. Följande är ett utdrag ur årsmötesprotokollet den 4 september 2012, § 16, 5:e 

stycket: 

 

”Motion avseende en eller två grupper på måndagkvällar, vilken ej tillstyrkts av styrelsen, 

tillstyrktes av årsmötet efter begärd rösträkning (handuppräckning) 37 röster tillstyrkte 

motionen och 32 röster föreslog avslag av motionen”  

 

Styrelsen och tävlingskommittén har kunnat konstatera en negativ trend vad gäller deltagandet 

på måndagkvällarna efter att ovan nämnda motion tillstyrktes. Styrelsen gjorde då 

bedömningen att det var nödvändigt att kalla till ett extra årsmöte i syfte att få beslutet om 

måndagsspelet upprivet och ge styrelsen och tävlingskommittén handlingsfrihet att skapa så 

attraktiva spelformer som möjligt på måndagkvällarna.  

 

Frågan om upphävande av årsmötesbeslutet från den 4 september 2012 enligt § 16, 5:e 

stycket, se ovan, tillstyrktes av det extra årsmötet där röstning genomfördes genom 

handuppräckning. Beslutet var enhälligt.  

 

§ 9. Övriga frågor. Lars Håkansson informerade kring söndagsspelet framöver. Den 6:e och 

den 13:e januari kommer man att spela tävling i form av barometer. Planeringen är att man 

skall ha denna tävlingsform den första söndagen i varje månad. Resterande söndagar kommer 

det att finnas jourspelare tillgängliga.  

 

§ 10. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Marie Ynner  Lars Hed   Birgitta Östenson Ulf Aronson 

Sekreterare  Ordförande  Justerare  Justerare  




