
Styrelseprotokoll BK Allians 2011-08-17 

 

Närvarande; 

 

Birgitta Östenson Kerstin Adie  Per Herne   

Rune Johansson Annika Nilsson Michael Svidén 

Birgitta Södergren tom § 10  

 

 

§1. Mötet öppnades av Birgitta Östenson. 

 

§2. Per Herne valdes till sekreterare 

 

§3. Till justerare valdes Birgitta Södergren 

 

§4. Upprättad dagordning godkändes 

 

§5. Mötesprotokoll från 2011-06-09 genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§6. Ordföranden informerade att AU beslutat att kontanthanteringen sköts av Inger Östensson 

Träff under kommande verksamhetsår, att inställa tävlingsspel tisdagskvällar under juli månad 

samt att inköpa större spelkort. 

 

§7. Ekonomi 

 

 Kerstin Adie informerade om upprättad resultat och balansräkning per 2011-06-30. Redovisat 

resultat överensstämmer väl med budget för året och med intern prognos. Minskade intäkter 

från kursverksamhet och servering har kompenserats genom erhållna bidrag (FAS 3). 

 

 Per Herne redogjorde för av AU upprättat förslag till budget för 2011/2012. Styrelsen 

diskuterade förutsättningarna i budgeten och beslutade att föreslå årsmötet en budget som 

utvisar ett negativt resultat uppgående till – 48 000 kronor. Prispengar har reducerats i 

budgeten jämfört med tidigare år.  

 

 Önskemål om att köpa spelhäften till rabatterat pris avslogs. 

 

 Beslutades att medlemsavgiften till klubben skall vara oförändrat 50 kronor. 

 

§8. Cafeét 

 

 Rapporterades att verksamheten i cafeét fungerar bra under Gun Söderströms semester då 

några medlemmar positivt ställer upp med hjälp.  

 

§9. Lokal/medlemskommitté 

 

 Styrelsen har tidigare beslutat att städning av spellokalen skall skötas externt. Kerstin Adie tar 

kontakt med eventuell leverantör. 

 

 Annika Nilsson åtog sig att kontakta L Håkansson avseende den TV skärm i serveringen som 

inte fungerar. 

Beslutades att förlänga hyresavtal avseende yttermatta ett år. 

 

 Beslutades att anordna någon form av aktivitet (spelkväll/ar med viss förtäring) för de 

medlemmar som engagerat ställer upp och hjälper till. 

 



 

§10. Tävlings-/utbildningskommitté 

 

 Beslutades att dela upp tävlings-/utbildningskommittén i en tävlingskommitté och en 

utbildningskommitté till kommande verksamhetsår. 

 

 2011/2012 tävlingsprogram presenterades och godkändes. Beslutades oförändrad starttid 18.45 

vid kvällstävlingar. Birgitta Östenson lämnade även information om höstens planerade 

kursverksamhet och kursledare. 

 

 Ordföranden informerade att klubben är med i Hallands BFs annonsering i lokalpressen 

angående kursverksamheten. Utöver denna annonsering skall egna reklamblad framtagas. 

Dessa skall distribueras på arbetsplatser och liknande ställen med hjälp av medlemmar. 

   

 §11. Årsmöte 6 september. 

 

 Upprättat förslag till Årsberättelse diskuterades och fastställdes. 

 

 Praktiska frågor avseende utskrift/tryckning/distribution av årsberättelse, förtäring på årsmöte 

samt tävlingsform i samband med årsmötet fastställdes. 

 Annika Nilsson åtog sig tryckning av berättelsen. Birgitta Södergren ombesörjer förtäring. 

 

§12. Inkomna skrivelser  

 

 Inbjudan till årsmöte från Hallands BF har erhållits. I samband med årsmötet anordnar 

Hallands BF utbildning. Medlemmar som är intresserade av denna utbildning bör anmäla detta 

till TUK för att klubben skall stå för kostnaden för utbildningen (150 kronor per deltagare).   

 

§13. Övriga frågor  

 

 Annika Nilsson rapporterade från möte med Hallands BF. 

 

§14. Nästa möte är konstituerande möte i anslutning till årsmötet tisdagen den 6 september. 

 

§15. Mötet avslutades.  

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Per Herne 

 

Justeras; 

 

 

Birgitta Östenson  Birgitta Södergren 

Ordförande 

 


