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Närvarande; 

 

Birgitta Östenson Kerstin Adie  Birgitta Södergren 

Annika Nilsson Per Herne  Svante Hallén (tom § 5) 

Anita Ottosson (tom § 12) 

 

§1. Mötet öppnades av Birgitta Östenson. 

 

§2. Till justerare valdes Kerstin Adie. 

 

§3. Dagordningen godkändes med den ändringen att § 8 flyttades till § 5. 

 

§4. Föregående mötesprotokoll genomgicks. Beträffande § 13 anmäldes att Rune 

Johansson deltagit i möte på biblioteket. Beträffande § 14 anmäldes att Svante 

Hallén meddelat kommunen att föreningen erbjuder skolelever introduktion till 

bridge under några timmar en dag under höstlovsveckan. 

 Ordföranden anmälde att AU diskuterat eventuell uthyrning av föreningens lokal 

för bridgeverksamhet men att frågan ej längre var aktuell. 

 

§5. Tävlings- och utbildningskommittén; 

 Svante Hallén anmälde att föreningen mottagit skrivelse från Stig Lindhé 

angående ”förslag till indelning i spelgrupper efter ”handicapranking””.  

 Svante har haft ett samtal med Stig och framhållit att det främsta skälet till att 

förslaget inte kan genomföras är att det skulle innebära att en föreslagen hcp-

grupp skulle uteslutas från vissa tävlingar. Klubbens policy är att alla 

medlemmar har rätt att spela samtliga av klubben arrangerade tävlingar. Försök 

med hcp-tävlingar skall emellertid påbörjas vecka 40 på tisdag fm och fredag 

fm. 

  

 Tävlingskommittén föreslår att spel skall ske med handicap tisdag och fredag 

förmiddagar på försök under oktober månad då detta framkommit som önskemål 

till tävlingskommittén. Styrelsen tillstyrkte förslaget. Utvärdering av 

handicapspel skall genomföras. 

 

 KM mixed har flyttats till 4 december. 

 

 Beslutades att erbjuda Sabine Dellien att deltaga i bridgelärareseminarium. 

Sabine Dellien kommer att avrapportera erhållna erfarenheter från seminariet till 

styrelsen. 

 

 Beslutades ånyo att vi använder ”den rätta vägen” i nybörjarkursen. Vi avvaktar 

med Bridgeförbundets nya studiematerial till 2011/2012 tidigast.  

 

 Beslutades att medlemmar får köpa ”den praktiska vägen” för halva priset om 

intresse finns.  

 

§6. Ekonomi; 

 Kerstin Adie redogjorde för den aktuella likviditetssituationen som är god. 



 Kerstin Adie åtog sig att biträda med kontanthanteringen. 

 

 Diskuterades hantering och antal nycklar till kassaskåp och ”brevlådan”. Vissa 

omfördelningar i handhavande genomfördes.  

  

§7. Cafeét 

 Beslutades att avvakta med eventuella förändringar i inköpsrutiner. 

 

 Per Herne informerade om möte med Arbetsförmedlingen. Föreningens 

kontaktperson hos Arbetsförmedlingen är Mikael Bolmér för samtlig personal. 

 Föreningen har ansökt om förlängt oförändrat lönebidrag för Magdalena Zekiri. 

Positivt beslut väntas i början av oktober. 

 

  

§8. Lokal/medlemskommittén 

 Avrapporterades att det ånyo varit stora problem med parfym och hårsspray vid 

spel hos föreningen. Astmatiker mfl har mycket svårt att spela när respekten för 

parfym- och hårspraysförbudet inte hörsammas. Beslutades att sätta upp tydlig 

skylt i lokalen. 

 

 Beslutades även att rökning endast bör ske i samband med kaffepaus och då på 

anvisad plats. 

 

 Diskuterades lokalens ventilation, spelbordens kvalitet och den tröga 

ytterdörren. Berörda kontaktpersoner skulle kontaktas. 

 

 Birgitta Södergren åtog sig att ordna sedvanligt samkväm med de 

styrelseledamöter som avgått i samband med årsmötet tillsammans med den nya 

styrelsen. 

 

§9. Uppdrogs åt Annika Nilsson att meddela Biblioteket att föreningen deltager i 

den Nordiska Speldagen på något lämpligt sätt. 

 

§10. Diskuterades några mindre ändringar i tidigare beslutade skrivelse ”Arvoden 

inom BK Allians”. Styrelsen poängterade att det är viktigt att beslut om 

eventuellt arvode sker innan prestation utföres så att inga tveksamheter 

föreligger. Skrivelsen har uppdaterats. 

 

 Beslutades att styrelsen skulle diskutera omfattningen av arvoden inom vår 

ideella föreningen vid något kommande möte. 

 

§11. Befintlig förteckning över arbetsuppgifter behöver uppdateras. Samtliga 

styrelseledamöter uppmanades att gå igenom förteckningen och komma med 

förslag till justeringar och eventuella kompletteringar till nästa möte. 

 

§12. Övriga frågor; 

 Klagomål har framkommit att många har problem att höra information som 

tävlingsledare med flera lämnar till spelarna. Högtalaren bör användas. 

 

§13. Nästa möte 27 oktober klockan 18. 



 

§14. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet 

 

 

Per Herne 

 

 

Justeras; 

 

 

Birgitta Östenson  Kerstin Adie 

Ordförande 

 

 

  

 

  

 

 

 


