
Styrelseprotokoll BK Allians 2011-04-20 

 

Närvarande; 

 

Birgitta Östenson Kerstin Adie  Per Herne   

Rune Johansson Anita Ottosson Roger Saarva 

Michael Svidén Birgitta Södergren (from § 8) 

 

 

§1. Mötet öppnades av Birgitta Östenson. 

 

§2. Per Herne valdes till sekreterare 

 

§3. Till justerare valdes Rune Johansson 

 

§4. Upprättad dagordning godkändes 

 

§5. Mötesprotokoll från 2011-02-16 och 2011-02-27 genomgicks och lades till 

handlingarna. 

 

§6. Ekonomi 

 

 Kerstin Adie informerade om upprättad resultaträkning per 2011-03-31. Kerstin 

Adie och Per Herne lämnade kommentarer avseende upprättad resultaträkning 

med jämförelser till årsprognos. Ackumulerat resultat för 9 månader följer i stort 

sett årsprognos.  

 

§7. Cafeét 

 

 Birgitta Östenson informerade om att Anita Lydevik avtackats av styrelsen. 

 

 Rune Johansson och Per Herne informerade styrelsen om personalsituationen. 

 Diskussion fördes om klubbens personalbehov. 

 

§8. Lokal/medlemskommitté 

 

 Birgitta Södergren informerade om planerad fest för samtliga med 

föreningsuppdrag i Allians den 11 maj. Drygt 20 personer har hittills anmält sitt 

intresse. 

  

Traditionellt Nygammalt spelas lördagen den 7 maj. Roger Saarva är 

tävlingsledare med Birgitta Södergren som bridgemateansvarig. Anita Ottosson 

biträder i kök. 

 

 Birgitta Östenson informerade att ett antal medlemmar anmält intresse av att 

hjälpa till med olika arbetsuppgifter. Det är viktigt att styrelse och kommittér 

kontaktar dessa personer så att dessa resurser snarast utnyttjas. 

 

§9. Tävlings-/utbildningskommitté 

 



 Birgitta Östenson informerade om den lyckade utbildningsdagen som 

genomfördes den 5 mars. Styrelsen framför sitt varma tack till Margareta och 

Lennart Andersson för utmärkt genomförd dag. Till övriga engagerade 

framföres också ett varmt tack. 

 

 Birgitta Östenson redogjorde för möte med kursledare som hölls 2011-04-14. 

Under mötet hade utvärdering av årets kurser gjorts samt förslag till nästa års 

kursverksamhet. Nästa år kommer nybörjarkurser att genomföras. Olika 

temakurser (kortare kurser) kommer att tillfälligtvis ersätta fortsättningskurs. 

Styrelsen diskuterade olika typer av temakurser och påtalade vikten av att 

temakurser bör anordnas som engagerar flera målgrupper. 

 

 Birgitta Östenson lämnade även information från möte med tävlingsledare som 

hölls 2011-03-31. Mötet hade utvärderat pågående tävlingar samt fastställt 

utbudet av veckotävlingar under sommaren samt engagerat tävlingsledare till 

dessa. Som tidigare beslutats kommer hcp tävlingar att genomföras måndag 

eftermiddag och fredag förmiddag. Sommarbridgen kommer att anslås och 

läggas ut på hemsidan.   

 Förslag till utbud av tävlingar för nästa verksamhetsår kommer att utarbetas av 

TUK till nästa styrelsemöte.  

  

 Beslutades att adjungera Roger Saarva till tävlings-/ utbildningskommittén.  

  

§10. Inkomna skrivelser 

 

 Diverse externt inkomna skrivelse anmäldes. 

 

§11. Inga övriga frågor förelåg. 

 

§12. Nästa möte torsdagen den 9 juni 2011 klockan 18 på klubben. Beslutades även 

att ytterligare möte planeras till onsdagen den 17 augusti. 

 

§13. Mötet avslutades.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Per Herne 

 

Justeras; 

 

 

Birgitta Östenson  Rune Johansson 

Ordförande 

 


