
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i BK Allians den 26 september 2007  
 
Närvarande:   
Bernt-Olof Bengtsson ordf Monica Mikkelsen 
Christer Palmqvist  Lennart Andersson 
Bertil Nilsson  Birgitta Södergren 
Inger Östenson-Träff  Jörgen Peterson 
Mikael Mårtensson 
 
§1 
Ordförande Bernt-Olof Bengtsson öppnade mötet. 
 
§2 
Till justerare utsågs Inger Östenson-Träff. 
 
§3 
Dagordningen godkändes. 
 
§4 
Åtgärdslistan kontrollerades. 
 
§5 
Till vice ordförande valdes Christer Palmqvist. 
Kommittéer 
Ekonomi, Kontor och Sponsor slogs ihop till Ekonomi + Administration. 
Tävling och IT slogs ihop till Tävling. 
Kök & Personal, Medlem och Lokal blev Lokal + Personal. 
Utbildning kvarstår. 
Ordförande i dom olika kommittéerna framgår av bif. organisationsplan. 
 
§6 
Majoriteten i styrelsen gick motvilligt med på att återgå till spel i två grupper utan 
handikapp på måndagarna från och med v.41.  Vi har ju haft tre grupper på prov 
under tre veckor och den s.k. tävlingsgruppen har inte blivit vidare trevligt bemött. Vi i 
styrelsen kan inte förstå varför det ska vara så svårt inom bridgeklubben Allians att 
spela tillsammans både orutinerade och rutinerade spelare. Vi har alla varit nybörjare 
och man måste ju vänja sig vid att spela mot bättre motstånd. Det brukar innebära att 
man utvecklas som spelare men det fungerar alltså inte i vår klubb. 
Beslutades att tisdagsspelet i fortsättningen kommer att ske i en grupp med lottning. 
Blir det för många bord spelar vi i två likvärdiga grupper. Vi spelar inte med 
handikapp på tisdagarna. 
 
§7 
Leif Johansson har avsagt sig sina uppdrag som medhjälpare till Sabine Dellien och 
Christina Herlowsson träder in i hans ställe. 
Leif har även slutat som tävlingsledare på söndagar och onsdagar. Ulf Aronsson och 
Karl-Erik Karlsson har ställt upp som tävlingsledare i hans ställe. 
 
§8 
Beslutades att höja milersättningen till 18:-/mil. 



Beslutades att medhjälpare till kursledare får milersättning. 
Beslutades att Lennart och Margaretha Andersson ska inventera behovet av fler 
kortlekar och brickor till brickläggningen samt därefter beställa nya om det behövs. 
 
§9 
Rapporter 
IT 
Spelarterminalen är klar och ska bara monteras. 
Kök och Personal 
Inget att rapportera. 
Utbildning 
Lennart Andersson informerade om att kursdeltagandet är stort, 
17-18 november håller Skånes Bridgeförbund tillsammans med Förbundet Svensk 
Bridge en utbildningshelg i Helsingborg. 
Intresserade medlemmar kan ta kontakt med Lennart. 
Villkoret för deltagande i kurserna är att medlemmarna ställer upp för klubben efter 
kursen. 
Lokal 
Lokalkommittén hade en fixardag på klubben fredagen den 25 augusti. (Se bif.) 
Tävling 
Inget att rapportera. 
HBF 
Christer Palmqvist informerade om att det hålls riksstämma i Laholm den 20-21 
oktober. 
Enligt tidigare information skulle det bli en jubileumsfest i anslutning till DM Mix i 
november men den festen blir uppskjuten till våren. 
 
§10 
Larmet som är kopplat till Karl-Erik Karlsson har gått på natten nyligen och Bernt-Olof 
Bengtsson undersöker kostnaden för att ansluta klubben till ett vaktbolag. 
Diskussion fördes om svar från Carina Westlin (informationsansvarig på Svensk 
Bridge) på Diskussionsforum. 
 
§11 
Nästa möte blir onsdagen den 24 oktober. 
Mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
……………………………… …………………………….. 
Monica Mikkelsen  Bernt-Olof Bengtsson 
 
 
 
   …………………………….. 
   Inger Östenson-Träff 


