
BK Allians styrelseprotokoll 2013-01-30  
  

  

Närvarande:   

Lars Hed    Birgitta Södergren   

Annika Nilsson  Rune Johansson   

Per Johansson   Kerstin Adie  

Monica Björk   Marie Ynner  

  

  

Ej närvarande: Birgitta Bergström och Eva Månsson  

  

  

§ 1. Ordförande Lars Hed öppnade mötet.  

  

§ 2. Dagordningen fastställdes.  

  

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Rune Johansson.  

  

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

  

§ 5. Ekonomi   

En resultatsammanställning till och med den 20 januari 2013 påvisar att ekonomin är tillfredsställande. Ett 

visst tapp finns när det gäller spelintäkter och då framförallt på måndagkvällar.   

  

Styrelsen diskuterade vilka tjänster och ”småarbeten” som medlemmar ställer upp med, som skall 

resultera i att vederbörande erhåller fribiljetter, fri fika eller dylikt. Det är inte rimligt att ersätta alla 

tjänster som utförs inom klubben. Inför nästa styrelsemöte kommer styrelsens medlemmar att inventera de 

olika former av ersättningar som var och en vet förekommer i verksamheten. Vad är rimligt att ersätta och 

med vad?   

  

§ 6. BK Allians år 2020; fas 2  

Styrelsen diskuterade de olika förslag, tankar och idéer som framkom vid föregående styrelsemöte. Vad 

skall prioriteras, vad är rimligt att genomföra och vid vilken tidpunkt? En sammanställning kommer att 

ligga till grund för en kommande verksamhetsplanering.   

  

§ 7. Brickläggningsmaskin, hårdplastbrickor och kort; inköp  

En ny brickläggningsmaskin är beställd tillsammans med hårdplastbrickor och nya spelkort.  

Den gamla brickläggningsmaskinen återköps tillsammans med 1 000 begagnade kortlekar med 

mjukplastbrickor. Styrelsen beslutar att detta skall genomföras. Kostnaderna håller sig väl inom 

budgetram.   

  

§ 8. Bridgetime   

Albrekts i Varberg har haft en demonstration för en så kallad Bridgetime, en I-pad-liknande produkt som 

är ett alternativ till bridgemate och ruter. Intresse finns i styrelsen för att ha en demonstration i samband 

med en tävling tillsammans med de olika Hallandsklubbarna.   

  

§ 9. Allians organisationsguide; ändringar  

Bordlades.  



§ 10. Tävlingskommittén   

Lars Hed redogjorde för vad som diskuterats inom tävlingskommittén, bland annat skall klubben satsa på 

sommarbridge under 2013. Pristävlingarna som klubben anordnar lockar många spelare, medan 

deltagandet vid exempelvis söndagsbridgen minskar drastiskt när det ej är pristävlingar eller barometer. 

Det har även förekommit problem på måndagar vad gäller fri placering i A- och B-gruppen. Förslag finns 

på att låta spelare med maximalt klövernål spela i B-truppen. Fri placering i grupperna kommer dock att 

genomföras på försök under en tid framöver och utvärdering kommer att ske efter sommaren 2013. För att 

ytterligare främja spel på måndagkvällar planeras att ha en jourspelarare tillgänglig. Om så blir fallet 

kommer detta att utannonseras på klubbens hemsida.   

  

§ 11. Utbildningsverksamhet  

Mycket är på gång inom utbildningsverksamheten, bland annat har distanskurser och olika former av 

mentorskap genom exempelvis en så kallad trestegsraket/akademi diskuterats.    

  

§ 12. Medlemskommittén  

Birgitta Södergren informerade om kommitténs arbete. En bridgefest för medlemmar kommer att äga rum 

söndagen den 5 maj kl. 14.00. I samband med festen kommer även en tävling att anordnas och 

förhoppningar finns att det då kan hållas ett vårsilver. En funktionärsfest kommer att ske onsdagen den 24 

april kl. 18.00. 

 

§ 13. Lokalkommittén  

Köket fungerar mycket bra i nuläget.  

  

§ 14. Mediafrågor  

Monica Björk har varit i kontakt med gratistidningen 7 dagar och de var positiva till en kontakt med BK 

Allians. Representanter för tidningen kommer att besöka klubben måndagen den 4 februari. Monica Björk 

har även tagit kontakt med Hallandsposten när det gäller annonsförsäljning.  

  

§ 15. IT-frågor - nätutbyggnad  

Klubben har behov av en ny projektor samt en laptop. Styrelsen beslutade vid mötet att dessa produkter 

skall köpas in. När det gäller en nätutbyggnad skall klubben först och främst   

tillvarata den kompetens som finns bland medlemmarna och Mikael Mårtensson, Hoffi Palmqvist samt 

Lars Adie kommer att tillfrågas i ett första skede.  

  

§ 16. Kommunikation    

Broschyren ”Välkommen till Allians” är under framställan. Ytterligare några korrigeringar kommer att 

göras. Monica Björk ansvarar för dessa korrigeringar.  

  

Förslag har inkommit till styrelsen på en ny logotype. Förslaget väckte vidare idéer och styrelsen kommer 

att titta vidare på frågan. Monica Björk skissar på ytterligare ett förslag till nästa styrelsemöte.    

  

§ 17. Personalfrågor   

Christel Samuelsson fortsätter att arbeta för Gun, då hon är fortsatt sjukskriven.   

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

  

§ 18. Hjärtstartare  

Bordlades.  

  

§ 19. Övriga frågor  

Hur ska vi lösa frågan vad gäller mat och dryck under de kommande DM-matcherna för par som 

genomförs i mars och april månad? Klubben kommer att kunna erbjuda ett liknande paket som fanns vid 

DM-mix och erbjudandet bör omnämnas i samband med anmälan på hemsidan.   

  



§ 20. Nästa möte   

Nästa styrelsemöte kommer att genomföras torsdagen den 21 mars kl. 18.00 på BK Allians.  

  

§ 21. Mötet avslutades  

  

  

Vid protokollet    Justeras  

  

  

  

Marie Ynner     Lars Hed     Rune Johansson  

Sekreterare      Ordförande    Justerare  

  

  




