
Styrelseprotokoll BK Allians 2011-09-07 
 
Närvarande; 
 
Birgitta Östenson Roger Saarva  Per Herne   
Annika Nilsson Birgitta Södergren  Per Johansson  
 
 
§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. 
 Ordföranden tackade Annika Nilsson för att hon ordnat så att TV skärmen 
 fungerar. 
 
§6. Ordföranden informerade att AU beslutat att investera i förbättring av ljus-och 

ljudanläggningar. 
  
§7. Tävlingskommittén (TK) 
 
 Tävlingskommitténs medlemmar är Roger Saarva (sammankallande), Annika 

Nilsson, Lars Adie och Sven Landervik. 
 
 TK informerade om några specialtävlingar som spelas under året nämligen 

Bronzstegen och Hög-Låg. Bemanning på tävlingar diskuterades. Annika 
Nilsson åtog sig att ordna spelklockan som ej fungerar. 

 
 Beslutades att de plastkort som klubben har beträffande etik mm skall läggas ut 

på spelborden för att uppmärksamma medlemmarna om etikregler. 
 
 Vid årsmötet den 6 september framfördes förslag att införa en B-grupp vid spel 

på tisdagskvällarna.  TK skall bearbeta förslaget. 
 
§8. Utbildningskommittén (UK) 
 
 Utbildningskommitténs medlemmar är Sofia Alecu (sammankallande), Sabine 

Dellien och Margareta Andersson. 
 
 Nybörjaransvarig är Sabine Dellien. Annika Nilsson är kontaktman med SISU. 
 
 UK och Roger Saarva undersöker möjligheterna att genomföra någon form av 

fortsättningskurs. 
 
 
 



§9. Ekonomi 
 
 Styrelsen gav AU i uppdrag att besluta i fråga om anlitande av extern städfirma. 
 
 Rune Johansson är fortfarande ansvarig för beräkning av prispengar. Prispengar 

skall beräknas till 35 % av bruttointäkter från och med årsmötets beslut 2011-
09-06. 

 
§10. Personal 
 
 Kerstin Adie är kontaktperson med Gun Söderström. Per Herne är kontaktperson 

med myndigheter (AF,FK). 
 
 Annika Nilsson är fortsatt handledare och kontaktman för Lars Adie. 
 
 Beslutades att göra en översyn av klubbens hemsida. 
 
§11. Lokal/medlemskommittén 
 
 Kommitténs medlemmar är Birgitta Södergren (sammankallande), Rune 

Johansson, Per Johansson och Karl-Erik Karlsson. 
 
 Birgitta Södergren är ansvarig för löpande inköp till kök. Övriga löpande inköp 

ansvarar Birgitta Södergren och Lars Adie för. 
 
 Fråga om nyrekryteringsansvarig bordlades till kommande möte. 
 
 Uppföljning av ej betalande klubbmedlemmar kommer att ske inom kommittén. 
 
 Bemanning under Gun Söderströms kommande semesterdagar fastställdes.  
 
 Medlemskommittén har rekryterat ett antal medlemmar som ställt upp och hjälpt 

klubben med olika uppgifter. Dessa är inbjudna till samkväm 2011-09-21. Cirka 
25 personer har anmält sig. Birgitta Södergren och Roger Saarva åtog sig att 
förbereda mötet. 

 
§12. Det förelåg inga inkomna skrivelser. 
 
§13. Under övriga frågor anmälde ordföranden att 3 medlemmar var anmälda till 

Hallands Bridgeförbunds årsmöte 2011-09-10. Avrapportering kommer att ske 
vid nästa styrelsemöte. 

 
§14. Nästa möte är 2011-09-28 klockan 18.00. 
 
§15. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 



Vid protokollet 
 
 
 
Per Herne 
 
Justeras 
 
 
 
Birgitta Östensson  Birgitta Södergren 
ordf 




