
Styrelseprotokoll BK Allians 2012-04-11 

 

Närvarande; 

Birgitta Östenson Annika Nilsson Birgitta Södergren  

Per Johansson Per Herne  Sofia Alecu 

Monica Björk 

 

 

 

§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 2012-02-08 genomgicks och lades till handlingarna. Se 

även § 7 nedan.  

 

§6. Det förelåg inga AU-beslut att rapportera.  

 

§7. Tidigare ej verkställda beslut behandlades.  

 

 Följande punkter kvarstår; 

 

 Powerpointpresentation med etikregler (Annika Nilsson): Lars A skall utarbeta 

dessa 

 

Installation av varningslampa vid larmet (Per Herne): tidigare försvunna koder 

har återfunnits. Installationen kommer att färdigställas inom kort 

 

Anvisningar och schema för salsbokning (Annika Nilsson, Lars Adie): 

Uppdrogs åt Annika Nilsson och Rune Johansson att utforma en 

rekommendation på hemsidan hur bokning av lokal skall ske utöver fasta 

tävlings- och kurstillfällen  

 

Upprättande av tävlingspärm med värdefull information från genomförda 

tävlingar (Annika Nilsson): under utarbetande. 

 

§8. Ekonomi 

 

 Av kassören upprättad resultatrapport genomgicks. Högre kursintäkter och lägre 

övriga kostnader jämfört med budget är väsentligaste orsaker till att 

periodresultat är betryggande. Rapporten lades till handlingarna.  

 

 Uppdrogs åt Per Herne att inför nästa styrelsemöte förbereda diverse 

ekonomiska frågeställningar. 

 

 



§9 Utbildningskommittén 

 

 Sofia Alecu rapporterade från den nu nästan avslutade kursterminen. För 

nybörjare anordnas ett antal tävlingar innan sommaren med stort intresse hos 

deltagarna. Länsnygammalt med 23 anmälda par (12 april), Nybörjarträffen (26 

april) och nybörjare från Laholm och Kvibille är inbjudna till tävling på Allians 

den 3 maj. 

 

 Diskuterades att ordna tävling på tisdagkvällar för nybörjare. Per Johansson åtog 

sig att vara kontaktperson. 

 

 Diskuterades möjligheten att hålla två kurser samtidigt i lokalen. Beslutades att 

ta fram kostnadsförslag för projektor och skärm mm. 

 

Förslag till kurser och kursledare för hösten finns men är inte helt färdigt för 

beslut. 

 

§10 Tävlingskommittén 

  

 Det förelåg inget färdigt förslag för sommarbridgen att delge styrelsen. Annika 

Nilsson skall kalla TK för att komma med förslag. Sofia Alecu framhöll att det 

är negativt att ställa in tävlingar t.ex. tisdagskvällar under sommaren. Klubben 

borde istället försöka få hit turistande bridgespelare och föreslog att klubben 

skulle lägga ut information om klubbens sommarbridge på turistbyrån. 

 

 Annika Nilsson meddelade att samtliga tävlingsledare skall kallas till möte. 

 

 Ordföranden påpekade vikten av att nya brickläggare utbildas för att täcka 

framtida behov. 

 

 Annika Nilsson skall återkomma med information om och när den uppskjutna 

tävlingen KM individuellt skall spelas. 

 

§11 Personal 

 

 Anmäldes att Gun Söderströms sjukskrivning är förlängd. 

 

§12 Lokal / medlemskommittén 

 

 Medlemsinsatser vid Gun Söderströms fortsatta sjukskrivning diskuterades. 

 

 Beslutades att anordna en fest och spelkväll för samtliga medlemmar till 

subventionerat pris söndagen den 3 maj klockan 17. Spelavgiften blir 50 kronor 

per person och då står klubben för spel, mat och dryck samt priser. Maximalt 

antal beslutades till 80 personer. 

 

§13 Ungdomsverksamhet 

 

 Per Johansson rapporterade från möte med representant från Halmstad Kommun 

angående intresse av marknadsföring av bridge hos ungdomar. Inga konkreta 



förslag framkom men vi från vår klubb är välkomna till fritidsgårdarna att 

informera om bridge. 

 

 Annika Nilsson informerade om ungdomsprojekt i Varberg som påbörjats. 

Annika Nilsson återkommer när utvärdering gjorts. 

 

§14 Informationsansvarig 

 

 Uppdrogs åt Monica Björk att tillse att det finns information om klubbens 

sommarbridge på turistbyrån i sommar. 

 

§15 Ordförande rapporterade från Träffpunkt Allians som hållits ett antal torsdagar 

på klubben. Intresset från medlemmar har varit stort. Träffpunkt Allians gör nu 

uppehåll under sommaren men återuppstår förhoppningsvis till hösten. 

 

§16 Beträffande översyn av klubbens stadgar uppdrogs åt Per Herne att upprätta en 

tydlig jämförelse mellan förbundets normalstadgar och klubbens nuvarande 

stadgar för diskussion vid nästa möte. Jämförelsen skall tillställas ledamöterna 

innan mötet. 

 

§17 Det förelåg inga inkomna skrivelser. 

 

§18 Övriga frågor 

 

 TK informerade styrelsen om en skrivelse ställd till TK från Lars Brunzell.  

 

 Beslutades att sätta upp information om Bridgefestivalen. 

 

§19 Nästa möte är redan bestämt till 23 maj klockan 18. 

 

§20 Ordföranden avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Per Herne 

 

Justeras 

 

 

Birgitta Östensson  Birgitta Södergren 

Ordförande 

 

 

 

 


