
 
 

Styrelseprotokoll  

2009-09-08 

Närvarande: 

Annika Nilsson Göran Andersson  Svante Hallén Lennart Andersson 

Leif Johansson Birgitta Södergren Kerstin Adie  Eva Lorentzon 

Birgitta Östensson

 
§ 1    Mötet öppnades av Annika Nilsson 
 
§ 2    Till  justerare valdes Birgitta Södergren. 
 
§ 3    Dagordningen  godkändes. 
 
§ 4    Till kontaktperson mot Bridgeförbundet valdes Svante Hallén. 
 
§ 5    Ekonomi: Beslutades att inköpa ett bokföringsprogram till kassören,   samt att      
        en begagnad kopiator införskaffats. Kontanthanteringen av  
                          kassaflödet skall hanteras av personalen i samverkan med Leif o  
        Annika som dessutom skall prata med Ann Olsson om att lämna 
        tillbaka kassaskåpet och slutredovisning av kontantmedlen.      
        Leif skall kolla upp priser på spelbiljetter för försäljning. Birgitta  
        Södergren inköper ytterliggare en stor fläkt. Leif har skaffat 
        Ett medlemskort på Östra Bageriet som ger 10 % vid inköp av bröd.  
        Står i Leif Allians Johanssons namn. 
          
§ 6    Vi kommer att förlänga Magdalena Zekiris anställning. Leif och Annika skall  
         förhandla med personalen om arbetstider och göromål. Beställning av smör- 
         gåsar till typ 4-manna skall göras senast dagen innan spel. 
 
   
§ 7    Lokal/medlem: Kommittén består av Birgitta Södergren, K-E Karlsson Rune 
         Johansson samt Leif Johansson. K-E K sköter medlemslistorna. Praxis av    
         insamling vid medlems bortgång sker bara på privat initiativ. Fotografier på 
         styrelsen och personalen skall sättas på anslagstavlan. Sven Plammer är  
         avstängd från spel t.o.m. 13 sept 2009.  Middag för nya och gamla styrelsen 
         9 okt.  
 
§ 8    Tävlingskommittén: Kommittén består av Lars Adie, Birgitta Östensson samt 
         Svante Hallén. Tävlingsledarefrågan verkar vara löst. 



 
 
 
Protokoll 2009-09-08 forts. 
 
 
§ 9    Utbildningskommittén: Kommittén består av Lennart o Margareta Andersson, 
         Sabine Dellien. De två sistnämnda har varit på utbildningskurs i Falkenberg. 
         Tävlingsledarekurs kommer att hållas den 14 nov., samt en intern kurs i  
          att behärska Bridgemait och dess ev. problem. 
 
§ 10  Vid HBF:s årsmöte representerades Allians av Birgitta S, Annika N samt  
         Svante H. Protokoll kommer senare. 
 
§ 11  Information/kommunikation: Till styrelsen via mail och internpost. 
         Brevlådan skall flyttas till anslagstavlorna som förslagslåda för medlemmar. 
  
§ 12  Bridgehelgen 7/8 nov. Annika tillsätter en kommitté för detta. 

 
 

§ 13  Arbetsuppgifter skall framtagas så alla vet vad den gör. 
 
 
§ 14  Arvode/ersättningar ska diskuteras vid nästa möte och          
         stoppas tillsvidare och kommer att utbetalas retroaktivt.  
         Ersättning vid guldtävlingar ifrågasattes.  
 
§ 15  Stadgarna skall kopieras så att alla styrelsemedlemmar får varsitt ex. 

  
§ 16  Motion angående KM. Bordläggs till nästa möte 
 
§ 17  Övriga frågor: Fullmakt till Kerstin A till banken. 
 
§ 18  Nästa möte blir den 29 sept. kl.15.oo 
 
§ 19  Mötet avslutades av Annika som tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
………………………………………………. …………………………………………. 
Göran Andersson sekr.    Annika Nilsson ordf. 
 
 
 
……………………………………………….. 
Birgitta Södergren justerare 




