
BK Allians styrelseprotokoll 2012-10-03 
 

Närvarande: 

Lars Hed  Birgitta Bergström 

Birgitta Södergren Eva Månsson 

Annika Nilsson Monica Björk 

Rune Johansson Marie Ynner 

Per Johansson  

 

Ej närvarande:  

Kerstin Adie 

 

 

 

§ 1.  Ordförande Lars Hed öppnade mötet. 

 

§ 2.  Dagordningen fastställdes 

 

§ 3.  Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Eva Månsson 

 

§ 4.  Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5.  Kerstin Adie kunde ej närvara vid dagens möte. Klubbens ekonomi kommer 

därför att diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 6.  Vi diskuterade styrelsens kommande arbetsformer. Ledorden kommer att vara 

”direktkommunikation” och ”förtroende”. Mötesprotokollen bör finnas 

lättillgängliga – både på Allians och på klubbens hemsida.  

 

Hur skall vi utveckla och förändra klubben? Frågan kommer att diskuteras på 

nästa styrelsemöte, som blir ett framtidsmöte. 

 

§ 7. Ansvar och delegationer inom klubben. Kommittéerna diskuterades och hur de 

skall formeras framöver. Arbetet skall läggas upp så att styrelsen arbetar med 

”vad-frågor”. Hur frågorna skall lösas eller genomföras skall ligga på de olika 

kommittéerna. Styrelsen skall ge klara delegationer till kommittéerna. Idag finns 

en tävlingskommitté, en utbildningskommitté och en lokalkommitté. Inom 

lokalkommittén har en medlemskommitté skapats, där frivilliga personer kan 

ringas in vid behov. Gruppen består av cirka 10-12 stycken. Detta har fungerat 

bra. IT-ansvaret ligger på Lars Adie och lokal/fastighetsansvaret på Rune 

Johansson. Det bedöms därför inte finnas ytterligare behov av någon kommitté 

inom dessa områden. Sammanfattningsvis: Inga organisatoriska förändringar i 

nuläget. 

 

§ 8.  Allians organisationsguide. Vi kommer att göra en översyn av guiden framöver. 

Styrelsen beslutade att dokumentet tillsvidare är vägledande och ej styrande.  

Ett dokument efterfrågas där det går att läsa om klubbens verksamhet – en 

broschyr, ”Välkommen till Allians”, som även skall finnas på internet. Monica 

Björk ansvarar för broschyren. 

 



§ 9. Tävlingsverksamheten. Lars Hed sitter numera i tävlingskommittén där man för 

en tid sedan framställde ett reviderat tävlingsprogram, som innefattas av bland 

annat en silver- och en guldtävling. Preliminära datum för en silvertävling på 

Allians är den 29 eller 30 december. Sista dag för ansökan om sanktion för 

guldtävling år 2012-2013 är den 30 april 2012. Fler tematävlingar utifrån säsong 

kommer att läggas på måndag och tisdagkvällar med en något höjd spelavgift 

vid dessa tillfällen. Eventuella tematävlingar eller pristävlingar kommer att 

kunna ske även på dagtid om efterfrågan finns. Frågan kommer att lyftas i 

tävlingskommittén. Vi skall ställa oss positiva till att anordna olika DM-

tävlingar samt allsvenskan division 3 och 4.  

 

Den så kallade 40-kronan diskuterades igen. Vi ska bli bättre på att informera 

om det inbetalningskort som bifogas medlemstidningen, så att ingen missar att 

betala in av misstag. Styrelsen beslutar att en påminnelse kommer att gå ut i 

olika former innan den 1 november och därefter kommer vi att kunna ta ut en 

spelavgift plus 40 kronor för en spelare som inte betalat medlemsavgift.  

 

§ 10. Utbildningsverksamhet. Vid Hallands Bridgeförbunds utbildningshelg den 10-

11 november i Varberg är det utbildning till tävlingsledare steg 1 och Ruter-

Spader-Bridgemateutbildning. 

 

§ 11.  Inga övriga medlemsfrågor togs upp utöver medlemsavgiften, se § 9. 

 

§ 12. Lokalkommittén redogjorde för hur de arbetar och vilka grossister man brukar 

anlita. Vi tog upp hanteringen av smörgåsar och köket nu när Gun är halvt 

sjuskriven. Styrelsen beslutade att Birgitta Södergren följer utvecklingen hur 

detta fungerar. Ett företag är kontaktat när det gäller golvvård och en offert har 

lämnats. Styrelsen lämnar i uppdrag till Lars Hed och Kerstin Adie att besluta 

gällande detta. 

 

Inget beslut gällande brickläggningsmaskin i nuläget.  

 

Annika Nilsson kommer att göra en förfrågan till Kattegattskolan när det gäller 

projektarbeten och specialarbeten som de utför på sina program, exempelvis 

måleri och elarbeten. Vad skulle vi kunna få för jobb utförda på Allians? 

 

§ 13.  Mediafrågor. Bordlades. 

 

§ 14. IT-frågor. Bordlades. 

 

§ 15.  Kommunikation. Ordföranden kommer kontinuerligt att skicka ut 

informationsmail till Allians medlemmar. Frågorna kring hemsidan och 

anslagstavlan bordlades. 

 

§ 16.  Personalfrågor. Lars Adie skall eventuellt inte vara kvar på Allians i samma 

omfattning som tidigare. Det är inte fastställt i vilken omfattning som han 

fortsättningsvis kommer att arbeta för Allians.  

 

§ 17.              Ungdomsfrågor bordlades. 

 



§ 18. Övriga frågor. Diskussion kring biljetthäften och biljetter som betalningsmedel 

 vid spel. Styrelsen återkommer till frågan.  

 

Spelkväll på måndagar. Tävlingskommittén har efter att årsmötet genomfördes i 

september, beslutat att om det endast blir ett visst antal par på måndagar, 

kommer tävlingen att spelas med handikapp. Frågan kring måndagar och 

uppdelning i grupper kommer att diskuteras under året. Frågan skall först lyftas 

tillbaka till tävlingskommittén som har beslutat om handikapp på måndagar vid 

spel i en grupp. 

 

Det bör finnas plats för en grupp med mindre rutinerade spelare på tisdagkvällar. 

Frågan lyfts vidare till tävlingskommittén.  

 

Hjärtstartare diskuterades. Hur många måste utbildas?  Hur fungerar utbildning 

kring detta? Vad kostar det? Birgitta Bergström undersöker kring dessa 

frågeställningar. 

  

§ 19.              Nästa styrelsemöte kommer att genomföras den 22 november kl. 18.00.  

på Kattegattgymnasiet. Nästa möte kommer att bli ett framtidsmöte där vi   

bland annat kommer att diskutera hur och vart vi vill att BK-Allians skall vara  

om 5-10 år. 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Hed   Eva Månsson  

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

 

 




