
Styrelseprotokoll BK Allians 2011-02-16 

 

Närvarande; 

 

Birgitta Östenson Kerstin Adie  Annika Nilsson  

Per Herne  Rune Johansson Birgitta Södergren 

 

 

§1. Mötet öppnades av Birgitta Östenson. 

 

§2. Per Herne valdes till sekreterare 

 

§3. Till justerare valdes Annika Nilsson 

 

§4. Upprättad dagordning godkändes 

 

§5. Mötesprotokoll från 2011-01-13 genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§6. Ordförande anmälde att information erhållits att Magdalena Zekiri återkommer i 

tjänst i början av mars. AU (BÖ, KA, PH) beslutade att meddela Anita Lydevik 

att hennes vikariatsanställning upphör 2011-03-20. Anita Lydevik har erhållit 

meddelande om uppsägning. 

 

§7. Meddelades att Birgitta Östenson och Annika Nilsson delar på arbetsuppgifterna 

inom tävlings- och utbildningskommitten. 

 

§8. Ekonomi 

 

 Kerstin Adie och Per Herne informerade om upprättad resultatprognos för 

innevarande räkenskapsår. Prognosticerat resultat är något sämre än fastsställd 

budget. Lägre intäkter avseende kursverksamhet och sämre nettoresultat 

avseende serveringen är huvudorsakerna till beräknad resultatförsämring. 

Styrelsen följer resultatutvecklingen men fattade för tillfället inga beslut om  

åtgärder. 

 

§9. Cafeét 

 

 Rune Johansson och Per Herne informerade styrelsen om personalsituationen. 

 Gun Söderström har kommit tillbaka efter sjukskrivning. Magdalena Zekiri 

kommer att successivt återgå i tjänst efter en kortare tids arbetsträning. Anita 

Lydevik slutar sin vikariatsanställning 2011-03-20. 

 

§10. Lokal/medlemskommitté 

 

 Beslutades att Birgitta Södergren och Rune Johansson skulle bilda en grupp av 

engagerade medlemmar. Intresse har visats från flera medlemmar att arbeta för 

klubben.    

 

 Ny medlemsmatrikel har upprättats av Karl-Erik Karlsson. Styrelsen uttryckte 

sitt tack till Karl-Erik Karlsson´s arbete med medlemsmatrikeln. 



 Per Herne meddelade att inventarieförteckning uppdaterats. 

 

§11. Tävlings-/utbildningskommitté 

 

 Birgitta Östenson informerade om första deltävlingen i Hög-Låg serien. Vidare 

informerades om kommande tävlingar under våren – Simultanfest, DM-

semifinal, nybörjarträff och utbildningsdag mm. 

 

 Annika Nilsson åtog sig uppdraget att ordna priser till DM-semifinal, Hcp-

tävlingen. Priserna bekostas av Hallands Bridgeförbund. 

 

 Styrelsen diskuterade den protestlista som satts upp i klubblokalen undertecknad 

av Bo Johansson. Styrelsen ställer sig enhälligt bakom den kommentar som 

Birgitta Östenson framfört i skrivelsen – ”Nationellt handicap” – som finns 

tillgänglig i klubblokalen. Styrelsen beslutade att nuvarande omfattning av hcp-

spel (måndag eftermiddag och fredag förmiddag) skall fortsätta under våren och 

sommaren. 

 

 Birgitta Östenson informerade att Christina Herlowsson meddelat att hon 

omgående lämnar kursledaruppdraget avseende nybörjarkursen. TUK har ordnat 

ersättare till Christina Herlowsson. Sabine Dellien har åtagit sig uppdraget vilket 

styrelsen uppskattar. 

 

§12. Inkomna skrivelser 

 

 Agneta Risholm har inkommit med skrivelse angående handikappsystemet. 

Agneta Risholm framför önskemål om ny enkät. Styrelsen hänvisar till ovan 

nämnda skrivelse – ”Nationellt handicap” – som finns uppsatt i klubblokalen. 

 

 

§13. Inga övriga frågor förelåg. 

 

§14. Nästa möte onsdagen den 13 april 2011 klockan 18 på klubben. 

 

§15. Mötet avslutades.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Per Herne 

 

Justeras; 

 

 

Birgitta Östenson  Annika Nilsson 

Ordförande 

 


