
Styrelseprotokoll BK Allians 2011-06-09 

 

Närvarande; 

 

Birgitta Östenson Kerstin Adie  Per Herne   

Rune Johansson Anita Ottosson  

 

 

§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 2011-04-20 genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§6. Ordföranden informerade att AU beslutat deltaga med blommor vid Ann 

Olssons begravning. 

 

§7. Ekonomi 

 

 Kerstin Adie informerade om upprättad resultaträkning per 2011-05-31. Kerstin 

Adie och Per Herne lämnade kommentarer avseende upprättad resultaträkning 

med jämförelser till årsprognos. Ackumulerat resultat för 11 månader följer i 

stort sett årsprognos. Noterades att klubbens erhållna bidrag under året för FAS 

3 nu uppgår till 51 000 kr. 

 

 Ordföranden informerade att Annika Nilsson som är handledare avseende FAS 3 

skall träffa Arbetsförmedlingen för avstämning i vecka 24.  

 

§8. Cafeét 

 

 Diskuterades hur bemanning skall skötas under Gun Söderströms semester 

veckorna 31, 32 och 33. Beslutades att tillfråga de medlemmar som anmält 

intresse att hjälpa till och att upprätta schema över erforderligt biträde. 

Tävlingsledare skall informeras. 

 

 Uppdrogs åt Anita Ottosson att tillsammans med Gun Söderström ta fram 

förslag till städning av klubbens lokaler.  

 

§9. Lokal/medlemskommitté 

 

Ordföranden informerade att klubben kommer att byta leverantör avseende 

inköp till kök (ej färskvaror) och administration. 

 

Rune Johansson åtog sig att se till att spellokalens golv blir rengjort/bonat under 

sommaren genom att anlita lämpligt städbolag. 

 



Per Herne åtog sig att undersöka möjligheterna till att ändra system för larm till 

ett enklare och tydligare system för användarna. Befintligt system orsakar 

mängder av larm till bevakningsföretaget med påföljande kontakt med 

lokalansvarig.  

 

Noterades att Nygammalt som skulle ha spelats den 7 maj fick ställas in på 

grund av för lågt deltagande. Under våren har det varit många liknande 

speltillfällen vilket förorsakat det låga intresset. Traditionellt Nygammalt 

planeras till hösten. 

 

 

§10. Tävlings-/utbildningskommitté 

 

 Ordföranden informerade att klubbens satsning på juniorer enligt förslag från 

Hallands Bridgeförbund inte givit något resultat. 

 

 Nästa års tävlingsprogram är under utarbetande. 

 

 Diskuterades system med jourspelare men inga beslut fattades. Frågan skall 

tagas upp senare. 

 

 Diskuterades vidare att klubben eventuellt skulle försöka satsa på att värva nya 

medlemmar i ålderskatergorin 45+ inför hösten. Frågan skall diskuteras vidare. 

   

  

§11. Årsmöte 6 september. 

 

 Riktlinjer för genomförande av årsmötet samt upprättande av årsberättelse 

genomgicks. Samtliga kommittéordföranden skall skicka förslag till 

verksamhetsrapporter till ordföranden senast 1 augusti. Samordning av 

verksamhetsrapporterna kommer att ske i årsberättelsen i samråd med 

kommittéordförandena. 

 

§12. Inga inkomna skrivelser förelåg.  

 

§13. Inga övriga frågor förelåg. 

 

§14. Nästa möte är onsdagen den 17 augusti klockan 18.30 på klubben. 

 

§15. Mötet avslutades.  

 

 

Vid protokollet 

 

Per Herne 

 

Justeras; 

 

Birgitta Östenson  Rune Johansson 

Ordförande 



 


