
Styrelseprotokoll BK Allians 2010-12-02 

 

Närvarande; 

 

Birgitta Östenson Kerstin Adie  Annika Nilsson  

Per Herne  Svante Hallén  Rune Johansson  

 

§1. Mötet öppnades av Birgitta Östenson. 

 

§2. Till justerare valdes Rune Johansson. 

 

§3. Dagordningen godkändes. 

 

§4. Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§5. Ordföranden anmälde att det ej förekommit några väsentliga AU-beslut sedan 

föregående styrelsemöte.  

 

§6. Ekonomi; 

  

Beslutades att Annika Nilsson tills vidare ansvarar för klubbens 

kontanthantering. 

  

Upprättad resultatrapport per 2010-11-30 genomgicks och kommenterades. 

Efter justering för vissa periodiseringar konstaterades att nollreslutat föreligger 

för perioden. Vid jämförelse med föregående år noterades att intäkter för 

kursavgifter minskat. 

 

§7 Cafeét; 

  

Anmäldes att Gun Söderström ånyo är sjukskriven - till mitten av januari. 

Nuvarande personalsituation diskuterades. Klubben är nu beroende av 

medlemmars engagemang under Gun Söderströms och Magda Zekiris 

sjukskrivningar. Åtgärder skall vidtagas för att underlätta/förenkla Anitas 

Lydeviks arbetsbelastning. Rune Johansson diskuterar snarast situationen med 

Anita Lydevik. 

 

§8 Lokal-/medlemskommitté; 

  

Rune Johansson åtog sig att justera ytterdörren i stället för att invänta åtgärder 

från hyresvärden. Beslutades att hyra den större varianten av ytterdörrsmatta på 

1 år. Renovering av några spelbord pågår. Framfördes tack till Rune Johansson 

som ordnat handikappanpassning av toalett. 

  

 Diskuterades att söka bilda en ”kökskommitté med engagerade medlemmar som 

är villiga att hjälpa till med framför allt arbete i cafeét men även att på begäran 

biträda tävlingsledare med diverse uppgifter. Uppdrogs åt Birgitta Södergren 

och Rune Johansson att komma med förslag hur rekrytering skall ske. 

 



 Michael Svidéns förslag till diverse medlemsengagemang skall diskuteras på 

nästa styrelsemöte. Samtliga styrelseledamöter uppmanades att till nästa möte 

fundera på hur vi skall engagera fler medlemmar. 

 

§9 Tävlings-utbildningskommittén  

 

 Diskuterades den pågående utvärderingen som görs avseende Hcp-spel. 

Styrelsen beslutade att en tävling i veckan skall ske med handikapp. Med 

ledning av pågående utvärdering kommer TUK att bestämma vilken tävling som 

kommer att spelas med handikapp.  

 

 Rapporterades från HBF:s utbildningsdagar att Roger Saarva, Lasse Håkansson, 

Christina Herlowsson och Michael Svidén deltagit i tävlingsledarkurs steg 1. 

Birgitta Östenson, Christina Herlowsson och Lars-Göran Mossberg deltog i kurs 

bridgemate. Kursledarna Margareta och Lennart Andersson genomförde kurs i 

spelteknik. 

 

 Diskuterades nya tävlingsformer inför våren. Inga beslut fattades. 

 

 Anmäldes att Michael Svidén kommer att anordna spel för nybörjare under fyra 

torsdagar enligt tidigare beslut. Antal deltagare är beräknat till 5-6 bord. 

 

 Informerades att externt intresse för information om bridge varit begränsat vid 

den Nordiska Speldagen och under höstlovsveckan för ungdomar.  

 

§10. Utskickad spelstatistik per oktober kommenterades och lades till handlingarna.

  

 

§11. Styrelsen diskuterade ånyo klubbens riktlinjer för ”Arvoden inom BK Allians”. 

Beträffande ersättning för brickläggning beslutades att återgå till ersättning 1 

kupong per 48 brickor vilket varit gällande fram till hösten 2009. 

 

§12. Beslutades att klubben inte skall ha annonser i Eniro/Lokaldelen. 

 

§13. Inga övriga frågor förelåg. 

 

§14. Nästa möte torsdagen den 13 januari 2011 klockan 18 på klubben. 

 

§15. Mötet avslutades.  

 

Vid protokollet 

 

 

Per Herne 

 

Justeras; 

 

 

Birgitta Östenson  Rune Johansson 

Ordförande 



 

 

  

 

  

 

 

 


