
Styrelseprotokoll BK Allians 2010-09-16 

 
Närvarande; 

 

Birgitta Östenson Kerstin Adie  Svante Hallén 

Birgitta Södergren Per Herne  Annika Nilsson 

Rune Johansson Roger Saarva  Michael Svidén 

 

§1. Mötet öppnades av Birgitta Östenson. 

 

§2. Till justerare valdes Birgitta Södergren. 

 

§3 Dagordningen godkändes. 

 

§4 Birgitta Östenson hälsade samtliga välkomna och uppmärksammade styrelsen 

på föreningens ändamålsbeskrivning i stadgarna; 

 ”Föreningen är ideell och har till ändamål 

  att bereda sina medlemmar möjlighet till bridgespel, 

  att verka för tävlingsbridgens utveckling, samt 

  att såsom ansluten till Sveriges Bridgeförbund och dess distriktsförbund 

  företräda sina enskilda medlemmar.” 

 

§5. Föregående mötesprotokoll från 2010-08-18 genomgicks. I §7 anges att man kan 

vara i-medlem i 15 månader. Angiven tid är ett liggande förslag hos Sveriges 

Bridgeförbund. Gällande tid för i-medlem är innevarande år och ytterligare ett 

år.  

 

§6. Till kontaktperson med Bridgeförbundet valdes Svante Hallén. 

 

§7 Ekonomi; 

 Kassören informerade att outtagna prispengar skänkts till Barncancerfonden 

enligt tidigare beslut. 

 Annika Nilsson fortsätter att biträda med kontanthantering. 

 

§8 Cafeét; 

 Till kontaktperson med personalen utsågs Rune Johansson 

 Per Herne utsågs till kontaktperson med FK och AF. 

 

§9 Inköp; 

 Följande personer anmäldes som ansvariga för olika inköp; 

 Hans Stenelo, Bertil Nilsson livsmedel 

 Birgitta Södergren  material till lokalen 

 Svante Hallén  bridgematerial 

 

§10. Lokal/medlem 

 Birgitta Södergren åtog sig fortsatt ansvar för kommittén. Karl-Erik Karlsson 

sköter medlemslistorna och Rune Johansson ansvarar för kontakter med 

fastighetsägaren. 

 



§11. Beslutades att bilda en gemensam tävlings- och utbildningskommitté. Svante 

Hallén utsågs som ansvarig för den nya sammanslagna kommittén. Till 

kontaktperson avseende utbildningsfrågor utsågs Sabine Dellien. Övriga 

ledamöter i tävlingskommittén är Birgitta Östenson och Lars Adie.  

 Svante Hallén meddelade att KM Mixed som skulle ha spelats den 23 oktober 

flyttats och att det spelas en silvertävling i stället som är en deltävling i 

hallandsrallyt. 

 

§12. Rune Johansson fortsätter att sköta uträkning av prispengar. 

 

§13. Stadsbiblioteket har inbjudit föreningen att närvara på en Nordisk Speldag       

13 november 2010. Michael Svidén och Rune Johansson utsågs att deltaga på 

informationsmöte den 20 september på Stadsbiblioteket. 

 

§14 Halmstad kommun har erbjudit föreningen att deltaga i Höstlovsbroschyr 2010 

angående ungdomsaktiviteter under höstlovet. Beslutades att deltaga i 

broschyren och Svante Hallén åtog sig att besvara kommunens förfrågan med 

plan för deltagande. 

 

§15. Till ledamöter i IT gruppen utsågs Michael Svidén, Roger Saarva och Lars Adie. 

 

§16 Styrelsen beslutade att bilda ett arbetsutskott. Till ledamöter i arbetsutskottet 

valdes styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. 

 

§17 Beslutades att styrelsens möten under hösten skall förläggas till veckorna 39, 43, 

48 och 2/2011.  

 

§18 Övriga frågor; 

 Roger Saarva åtog sig att vara föreningens kontaktperson avseende 

ungdomsverksamhet och Michael Svidén åtog sig att vara kontaktperson med 

föreningens nybörjare. 

 Dagordningens punkter angående arbetsuppgifter (§17) och arvoden och 

ersättningar (§18) bordlades till kommande möte. 

 

§19 Nästa möte 29 september klockan 18. 

 

§20 Mötet avslutades. 
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Justeras; 

 

 

Birgitta Östenson  Birgitta Södergren 

Ordf. 


