
BK Allians styrelseprotokoll 2012-11-22  
  

Närvarande:   

Lars Hed    Birgitta Bergström  

Birgitta Södergren  Eva Månsson  

Annika Nilsson  Rune Johansson   

Per Johansson  Kerstin Adie  

Monica Björk   Marie Ynner  

  

  

  

§ 1. Ordförande Lars Hed öppnade mötet.  

  

§ 2. Dagordningen fastställdes.  

  

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Per Johansson.  

  

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

  

§ 5. Ekonomi  

Kerstin Adie visade hur ekonomin sett ut fram till den 15 november 2012, jämfört med motsvarande 

datum 2011. Resultatet är relativt likvärdigt och ekonomin är under kontroll.  

  

§ 6. BK Allians år 2020  

Styrelsen skall på olika sätt lägga fokus på framtidsfrågor och under styrelsemötet gjorde 

styrelsemedlemmarna en så kallad brainstorming för att utforska tankar och idéer kring klubbens framtid. 

Samtliga förslag dokumenterades och kommer att lämnas vidare till de olika kommittéerna för vidare 

diskussion. Flera av framtidsfrågorna som uppkom är extra viktiga att börja arbeta med snarast, såsom 

caféet samt att få tillbaka och bibehålla medlemmar. En snar satsning måste också genomföras för att 

återfå spelarna på måndagkvällarna.   

  

Styrelsen beslutade att vi skall ha ett extra årsmöte i december månad. Det var på föregående årsmöte som 

det beslutades att spel skulle ske i endast en grupp om antalet par var högst 32 stycken. Syftet med ett 

extra årsmöte är att behandla en enda fråga – att ge styrelsen och tävlingskommittén handlingsfrihet kring 

hur måndagkvällarnas spel skall utformas framöver. Detta för att spelardeltagarna har minskat drastiskt 

dessa kvällar. Lars Hed kallar till ett extra årsmöte. Tävlingskommittén får i uppdrag att se över på 

måndagkvällarna och förebereda olika alternativ.  

  

Frågorna kring caféet lämnas för vidare behandling till medlemskommittén.   

  

Hur knyta/bevara får tillbaka kursdeltagarna till medlemmarna i klubben? Lars Hed tar med frågan till 

Tävlingskommittén, Utbildningskommittén och Medlemskommittén.   

  

§ 7. Inköp av brickläggningsmaskin  

Klubben är i behov av en ny brickläggningsmaskin och det finns 70 000 kronor i budgeten att nyttja till 

detta inköp. BK-Albrekts har tidigare varit i kontakt med sparbankens stiftelse och har på så vis fått 

ersättning för en brickläggningsmaskin. Lars Hed kommer att bereda en ansökan för att ansöka om 

ersättning från bland annat Sparbanksstiftelsen. Vi avvaktar därför med att köpa en maskin tills vi vet om 

det finns möjlighet till ett bidrag.   

  

Styrelsen beslutar att Hans Cederlid får 400 kronor i ersättning för den tid han har lagt ned på att kolla 

upp Allians nuvarande maskin.   

 



§ 8. Allians organisationsguide  

Bordlades  

  

§ 9. Information från tävlingskommittén    

Lars Hed har fört diskussioner med Christer Grähs angående klubbens avsikter att   

anordna en silvertävling den 29 eller 30 december. Christer Grähs har meddelat att en sådan   

silvertävling inte kommer att kunna ingå i Hallandsrallyt, då de tävlingar som ingår där, redan   

är fastställda. Klubben väljer därför att istället satsa på att anordna en silvertävling under   

2013/14.   

  

Styrelsen ställer sig positiv till att klubben visar intresse inför att anordna olika former  

av större tävlingar, såsom guldtävlingar, DM-tävlingar samt allsvenskan division 3 och 4.   

  

Tävlingskommittén vill införa att tävlingsresultatet undanhålls cirka 3 ronder från slutet av  

varje tävling för att presenteras först efter sista ronden. Detta för att få spelarna att stanna   

kvar efter tävlingens slut och uppmärksamma pristagarna på ett trevligt sätt.   

Tävlingskommittéen vill också införa att vinnarna får varsin biljett till fritt spel. Styrelsen  

konstaterade att detta skulle kosta ca 9 000 kronor i uteblivna intäkter och att det inte ryms i årets 

budget.   

  

Sven Landervik har avsagt sig uppdraget för att vara sammankallande i tävlingskommittén och han 

efterträds av Lars Hed.   

  

§ 10. Utbildningsverksamhet  

Rune Johansson berättade kring Jan Malmströms informationskväll den 21 november som var mycket 

uppskattad och där Jan Malmström generöst delade med sig av tips och idéer för att skapa en bra 

utbildnings- och kursverksamhet. Styrelsen diskuterade kring Allians möjligheter att satsa mer kring 

utbildning och att exempelvis anordna en egen utbildningsdag. Utbildningskommittén får i uppdrag att 

titta närmare på möjligeten att bjuda in elitspelare för att diskutera kring budgivning, spelteknik med 

mera.  

  

§ 11. Information från medlemskommittén  

Birgitta Södergren informerade om att klubben har haft en tuff period där många av klubbens medlemmar 

frivilligt har ställt upp och hjälpt till på ett förträffligt sätt. Dessa personer kommer att uppmärksammas 

med lite trevligheter framöver. Flera av styrelsemedlemmarna uttryckte också stor tacksamhet till Birgitta 

Södergren som själv har lagt ned mycket arbete på klubben och till exempel klätt om armstöden på 

stolarna.   

  

Enligt tradition kommer Allians att bjuda på glögg och pepparkakor till Lucia.  

  

§ 12. Lokalkommittén   

Golvvård har genomförts i lokalen.  

  

Annika Nilsson har sedan föregående styrelsemöte gjort förfrågningar på Kattegattskolan gällande 

projektarbeten/specialarbeten inom exempelvis måleri och elarbeten som skulle kunna utföras i 

klubblokalen. Inget gehör för förfrågan i nuläget då många av eleverna redan valt projektarbeten inför 

vårterminen.   

 

§ 13. Mediafrågor   

Monica Björk visade den broschyr ”Välkommen till BK Allians” som hon ansvarat för att framställa i 

syfte att marknadsföra klubben. Broschyren kommer att mailas ut till styrelsens medlemmar, som kommer 

att återkomma till Monica med återkopplingar. Monica skall även kontakta gratistidningen ”7 dagar” och 

förhöra sig kring om de vill göra ett reportage om BK Allians.   



§ 14. IT-frågor  

Nätutbyggnad och teknisk status diskuterades. Klubbens datorer fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. 

Målsättningen är att skapa ett nätverk så att datorerna kan kopplas ihop med varandra och att samtliga 

datorer kan kopplas till en och samma skrivare. Har klubben några medlemmar som har kompetens kring 

detta? Lars Hed kommer att diskutera frågan med Lars Adie.  

  

§ 15. Kommunikation    

Ordföranden kommer att kontinuerligt informera klubbens medlemmar via mail. Han vill därför att 

medlemmarna skriver upp sina mailadresser för att kunna nå ut med information. En lista finns på 

anslagstavlan och en lista kommer även att skickas runt i samband med olika tävlingar för att kunna fånga 

upp så många mailadresser som möjligt.   

  

Vi diskuterade hemsidan och hur Hallands bridgeförbunds hemsida är uppbyggd. Kan Allians göra något 

liknande? Allians hemsida är utformad på längden och informationen blir mer svårtillgänglig. Lars Adie 

kommer att få förfrågan att titta vidare på klubbens hemsida.    

  

Styrelsen har tidigare beslutat att mötesprotokollen skall finnas lättillgängliga på klubbens hemsida samt 

på anslagstavlan.  

  

§ 16. Personalfrågor   

Gun i köket är sjukskriven till och med den 31 januari. Kerstin Adie skall på ett möte tillsammans med 

Gun, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt läkare fredagen den 30 november. Ytterligare 

anpassning eller alternativa arbetsuppgifter kan inte erbjudas. Styrelsen godkänner att Guns vikarie, 

Christel Samuelsson, är anställd till och med januari månad.   

  

Lars Adie är fortfarande kvar på Allians som tidigare. Inga förändringar i nuläget.  

  

§ 17. Ungdomsfrågor  

Bordlades  

  

§ 18. Övriga frågor  

Inköp av hjärtstartare diskuterades åter. Birgitta Bergström redogjorde för olika alternativ – hon har 

undersökt priser och utbildningstillfällen och styrelsen beslutar att hon arbetar vidare med frågan.  

  

Rune Johansson redogjorde för kostnaderna kring Securitas. Månadskostnaden var tidigare 275 kronor. 

Rune har kollat upp olika lösningar ifrån konkurrerande företag men dessa kunde inte konkurrera med 

Securitas kostnad, som Rune Johansson lyckats reducera till 231 kronor i månaden inklusive moms.  

 

Margareta Andersson skall ha avslutning för sin kurs och önskar veta om det finns ekonomi att köpa in 

priser. Detta godkändes av styrelsen.  

  

§ 19. Nästa möte   

Nästa styrelsemöte kommer att genomföras onsdagen den 30 januari kl. 18.00 på BK Allians.  

  

§ 20. Mötet avslutades  

    

 

Vid protokollet    Justeras  

  

  

  

Marie Ynner      Lars Hed     Per Johansson  

Sekreterare       Ordförande    Justerare    




