
Styrelseprotokoll BK Allians 2011-09-28 
 
Närvarande; 
 
Birgitta Östenson Per Johansson Kerstin Adie  
Sofia Alecu  Monica Björk Rune Johansson 
Per Herne  Annika Nilsson (tom§18) Roger Saarva (tom§10) 
 
 
§1. Mötet öppnades av Birgitta Östenson. 
 
§2. Per Herne valdes till sekreterare 
 
§3. Till justerare valdes Roger Saarva 
 
§4. Upprättad dagordning godkändes 
 
§5. Mötesprotokoll från 2011-09-07 genomgicks och lades till handlingarna. 
 
§6. Det förelåg inga AU beslut att avrapportera. 
 
§7. Tidigare ej verkställda beslut behandlades. Beslutades: 
 
 - att ta fram och lägga ut inplastade kort angående etikregler på spelborden. 
 - att iordningsställa en power point presentation angående etikregler som kan         

användas i kurssyfte och som allmän information innan spel. 
 - att ordna dator till spelklockan. 
 - att inköpa en dataskärm så att vi kan visa spelklockan på båda långväggarna. 
 - att ordna så att belysning vid projektorskärm inte stör bildkvaliteten då   

projektorn används. 
 - att ordna så att högtalaranläggningen fungerar bättre. 
 
 Beslutades att ovanstående projekt skall vara genomförda under oktober månad. 
 
§8. Ekonomi 
 
 Beslutades att bilda en ekonomigrupp bestående av Kerstin Adie och Per Herne 

med uppgift att löpande följa den ekonomiska utvecklingen i klubben samt att 
avrapportera densamma till styrelsen. Ekonomigruppen skall också vid behov 
komma med förslag till ekonomiska åtgärder. 

 
 Avrapporterades att extern städfirma kommer att städa lokalerna en gång i 

veckan med början vecka 40. Utvärdering av omfattning kommer att ske efter 
några veckor. 

  
§9. Utbildningskommittén (UK) 
 
 Sofia Alecu redogjorde för kommitténs planer för att fler av klubbens erfarna 

medlemmar skall engagera sig som kursledare i syfte att kunna tillmötesgå de 
önskemål som föreligger om kurser på alla nivåer. 



 
 Information lämnades om Hallands Bridgeförbunds utbildningsdagar 29-30 

oktober. Klubben betalar avgiften för de medlemmar som anmäler sig till 
utbildningarna/kurserna Tävlingsledare steg 1, Hallandsträffen samt Ruter- 
Spader-Bridgemate. 

 
§10. Tävlingskommittén 
 
 Regler för deltagande i KM diskuterades. Beslutades att avgiften för B- 

medlemskap skall vara erlagd före första spelomgång. 
 
 Styrelsen diskuterade lagspel på klubben. Styrelsen vill uppmuntra att styrelsens 

lokaler används så mycket som möjligt för klubbens verksamhet. För att 
möjliggöra detta utan störningar beslutades att iordningsställa information till 
medlemmarna när lagspel kan ske i lokalerna.  

 
Styrelsen diskuterade regler för spel i A resp B grupp på måndagkvällar. 
Noterades att det är tävlingsledaren (TL) som bestämmer och att styrelsen vill 
verka för att rotation mellan grupperna sker. Därför framfördes 
rekommendationen att upp- och nedflyttning skall tillämpas. De tre sämsta paren 
i A och de tre bästa i B flyttar. TL avgör om större omflyttningar krävs. 

 
 Roger Saarva meddelade att det skulle erbjudas spel i en sidogrupp på 

tisdagskvällar från och med vecka 40. 
 
 System med bridgepartner diskuterades. Beslutades att klubben inte längre skall 

anlita Bridgepartner.se för förmedling av partner. Klubben skall undersöka 
möjligheten att förmedla partners via tävlingsledare. 

 
 Ordföranden informerade om vissa medlemmars byte av klubb. 
 
§11. Lokal/medlemskommittén 
 
 Rune Johansson informerade styrelsen om det möte som kommittén hade med 

medlemsgruppen den 21 september. Mötet var mycket uppskattat. Kommittén 
kommer att försöka utveckla samarbetet inom gruppen för olika arbetsuppgifter. 

 
  
§12 Personal 
 
 Annika Nilsson, som är handledare till Lars Adie, informerade att Lars Adie´s 

arbetsuppgifter delvis kommer att förändras. 
  
§13. Annika Nilsson utsågs till ungdomsansvarig. 
 
§14. Klubben har fått erbjudande att var med på Nordisk Speldag på Biblioteket den 

12 november. Beslutades att försöka deltaga. 
 
§15. Klubben har fått erbjudande att deltaga i Halmstad Kommuns höstlovskatalog 

för skolorna. Beslutades att inte vara med. 



 
§16. Ordföranden rapporterade från Hallands Bridgeförbunds årsmöte. Från Allians 

deltog Sofia Alecu i bridgelärarutbildning, Birgitta Östenson i tävlingsledarkurs 
fortsättning och Inger Östenson-Träff i spelledarkursen. 

 
 Ordföranden framförde att det rekommenderades att klubbarna skall utse 

informationsanvarig. Monica Björk åtog sig uppdraget. 
 
§17. Beslutades att klubbens hemsida skall uppdateras och hållas så aktuell som 

möjligt. Alltmer information kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. 
Eventuellt skall hemsidans design omarbetas. 

 
 Beslutades att nyheter i klubben kortfattat skall presenteras på ett 

”blädderblock” i entrén med hänvisning till hemsida och eventuellt anslag på 
anslagstavlan. 

 
§18. Beslutades om vissa begränsade justeringar i klubbens anvisningar för ”arvoden 

och ersättningar”.  
 
§19. Styrelsen diskuterade en skrivelse som upprättats av annan bridgeklubb  

angående organisation av en bridgeklubb. Beslutades att en grupp bestående av 
Kerstin Adie, Per Herne och Monica Björk skall gå igenom skrivelsen,  anpassa 
den till Allians verksamhet och avlämna rapport till styrelsen.  

 
§20. Ordföranden redogjorde för inkomna skrivelser från Peter Kaspersson och 

Michael Svidén.  
 
§21. Inga övriga frågor förelåg. 
 
§22. Nästa möte är 2011-10-19 klockan 17.30. 
 
§23. Mötet avslutas 
 
Vid protokollet 
 
 
Per Herne 
 
Justeras 
 
 
Birgitta Östensson  Roger Saarva 
 
ordf 




