
Styrelseprotokoll BK Allians 2010-10-27 

 

Närvarande; 

 

Birgitta Östenson Kerstin Adie  Birgitta Södergren 

Annika Nilsson Per Herne  Svante Hallén  

Rune Johansson Roger Saarva  Michael Svidén (tom 9) 

 

§1. Mötet öppnades av Birgitta Östenson. 

 

§2. Till justerare valdes Birgitta Södergren. 

 

§3. Dagordningen godkändes. 

 

§4. Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§5. Ordföranden anmälde att AU diskuterat och beslutat inköpa ny projektorlampa.  

 

§6. Styrelsen diskuterade diverse smärre ändringar i föregående mötes förslag till 

skrivelse angående ”Arvoden inom BK Allians”. Styrelsen fastställde ny 

skrivelse reviderad oktober 2010. 

 

§7 Klubbens förteckning över arbetsuppgifter (”vem gör vad”) har uppdaterats 

sedan föregående möte. Efter diverse mindre kompletteringar godkändes 

förteckningen ”vem gör vad” reviderad oktober 2010. 

 

 Ordföranden informerade att klubben skall försöka bilda en grupp med 

engagerade medlemmar som vill hjälpa till att utföra olika arbetsuppgifter när 

klubben behöver biträde. 

 

§8  Ekonomi; inget att rapportera. 

 

§9 Cafeét;   

 

 Ordföranden informerade att både Gun Söderström och Magdalena Zekiri är 

sjukskrivna. Bertil Nilsson hjälper klubben temporärt. 

 

Per Herne informerade att klubben erhållit beslut från Arbetsförmedlingen om 

oförändrat lönebidrag för Magdalena Zekiri. 

 

§10 Lokal-och medlemskommittén; 

 

 Anmäldes att ventilationen kommer att vara igång samtliga dagar. 

 

 Styrelsen diskuterade handikappanpassning av toalett. Uppdrogs åt Rune 

Johansson att undersöka arbetets omfattning och kostnad och att rapportera till 

AU för eventuellt beslut om åtgärd. 

 

 Rune Johansson åtog sig att se till att vissa spelbord åtgärdas. 

  



Beslutades att klubben för närvarande inte sponsrar någon bridgeresa. 

 

Anita Ottosson utsågs till festansvarig inom medlemskommittén. 

 

Beslutades att klubben bjuder på sedvanlig glögg och pepparkakor under 

Luciaveckan. 

 

§11. Tävlings-och utbildningskommittén; 

 

 Antecknades att styrelsen erhållit en skrivelse från Lars Brunzell. Skrivelsen 

lades till handlingarna utan åtgärd. 

 

 Styrelsen diskuterade pågående försök med handikappspel. Under 

oktobermånad har det genomförts spel på tisdag- och fredagförmiddag med 

handikapp. Styrelsen anser att en månad är för kort period för utvärdering därför 

beslutades att förlänga försöksperioden en månad. Under november månad 

kommer spel på måndag eftermiddag och fredag förmiddag att ske med 

handikapp. Därefter skall utvärdering ske. Uppdrogs åt Svante Hallén att 

utforma utvärderingsunderlag. 

 

 Önskemål har framförts från deltagare i nybörjarkursen att spela tillsammans på 

torsdagar. Styrelsen godkände detta men under en begränsad tidsperiod. Michael 

Svidén diskuterar omfattning med Svante Hallén. 

 

 Antecknades att klubben tacksamt mottagit en penninggåva uppgående till 

tvåtusen kronor till Bengt Malmborgs minne från vännerna Thorvald Spiik och 

Hans Stenelo. Gåvan skall användas till priser enligt givarnas önskemål. 

 

 Svante Hallén informerade att ca 100 deltagare följer klubbens utbildning i höst. 

 

§12. Annika Nilsson kontaktar Biblioteket angående Nordisk Speldag.  

 

§13. Under höstlovsveckan kommer ungdomar att kunna få introduktion till bridge på 

eftermiddagen torsdagen den 4 november. Svante Hallén och Annika Nilsson är 

ansvariga. 

 

§14. Övriga frågor; 

 

 Birgitta Södergren och Per Herne kommer att uppdatera befintlig 

inventarieförteckning. 

 

§15. Nästa möte 2 december klockan 18. Plats meddelas senare. 

 

§16. Mötet avslutades.  

 

Vid protokollet 

 

 

Per Herne 

 



 

Justeras; 

 

 

Birgitta Östenson  Birgitta Södergren 

Ordförande 

 

 

  

 

  

 

 

 


