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§ 1. Ordförande Lars Hed öppnade mötet. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Monica Björk. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi 

Ekonomin är tillfredsställande. Ett visst tapp finns fortfarande när det gäller spelintänkter, vilket 

medför en minskning av försäljningen i caféet.  

 

Styrelsen disktuterar hur hanteringen av spelavgiften vid DM-tävlingarna kan förenklas. I 

nuläget betalar varje spelare full spelavgift vid speltillfället och ersätts med utbetalning av halva 

spelavgiften i efterhand. Kerstin Adie skall undersöka möjligheten att halva kostnaden istället 

faktureras.  

 

§ 6. BK Allians 2013/2014 

En verksamhetsplanering för 2013/2014 är under framställan. Vid Hallandsträffen den 21 april 

kommer utbildnings- och tävlingsprogram att diskuteras vidare för att därefter kunna fastställas 

inom klubben. Bland övriga förslag inför 2013/2014 finns exempelvis att det anordnas en 

medlemsfest utanför Allians lokaler, att en födelsedagsfest arrangeras för klubben den 9 oktober 

och att spelutbyte görs med en annan klubb. 

 

§ 7. Brickläggningsmaskin, hårdplastbrickor, kort, projektor och dator; inköp  

Enligt beslut vid föregående styrelsemöte har ovan nämnda produkter köpts in. Eftersom den 

gamla brickläggningsmaskinen med tillbehör återköps, kommer kostnaderna att stanna väl inom 

budgetram.  

 

§ 8. Allians organisationsguide; ändringar 

Vissa korrigeringar har påbörjats i organisationsguiden. Styrelsen skall till nästa möte ha läst 

igenom organisationsguiden för att kunna arbeta fördjupat med den. Ändringarna kommer 

därefter att sammanställas och ligga till grund för en omarbetad upplaga.  

 

 



§ 9. Tävlingskommittén 

Lars Hed informerade om planerade tävlingar framöver, bland annat klubbmästerskap för par 

och en satsning på sommarbridge. Fortfarande är deltagandet på kvällstid lågt i förhållande till 

dagtid och olika förslag har uppkommit för att försöka lösa detta. Olika pristävlingar skall 

förhoppningsvis locka fler spelare på kvällstid, men även i grupperna på dagtid kan det bli 

aktuellt med olika pristävlingar. Önskemål finns att priserna inte enbart skall fördelas bland de 

första i resultatlistan, utan även på exempelvis platsen närmast medel eller då en viss procent 

uppnås.  

 

Planeringen är att BK Allians i samband med Hallandsträffen den 21 april skall lämna förslag på 

olika tävlingar som skall genomföras under 2013/2014. Ett önskemål är att få anordna en 

silvertävling i september månad. Silvertävlingen skall ingå i Hallandsrallyt. Vid Hallandsträffen 

den 21 april, där samtliga klubbar i Halland har möjlighet att närvara, kommer Annika Nilsson, 

Margareta Andersson, Lars Håkansson, Lars Hed och Lars Adie att representera klubben. 

 

§ 10. Utbildningsverksamheten 
Mycket är på gång inom utbildningsverksamheten och vidare diskussioner kommer att ske vid 

Hallandsträffen den 21 april. Mer information vid nästa styrelsemöte.   

 

§ 11. Medlemskommittén 

Birgitta Södergren påminner om funktionärsfesten den 24 april kl. 18.00 samt om medlemsfesten 

den 5 maj kl. 14.00. Anmälan till medlemsfesten görs på en lista på klubben. 

 

§ 12. Lokalkommittén 

Köket vad gäller att förbereda smörgåsar med mera fungerar bra. Brister finns kring städningen i 

lokalen och då framförallt i köket. Finns möjlighet för Christel Samuelsson att förlägga en del av 

arbetstiden till detta? Kerstin Adie lyfter frågan vidare.   

   

§ 13. Mediafrågor  

Gratistidningen 7-dagar var på klubben den 4 februari och senare den veckan publicerade 

tidningen en artikel som Allians är mycket glada för. Artikeln finns tillgänglig på klubbens 

anslagstavla. 

 

Hallandsposten har kommit att kräva att klubbens resultat rapporteras enligt en speciell mall, 

annars har inte tidningen möjlighet att publicera bridgeresultaten. Rapporteringen har blivit 

mycket tidsödande och Lars Hed för diskussioner med Hallandsposten om hur detta kan lösas. 

Styrelsen diskuterar om vi skall undersöka intresset hos någon annan tidning vad gäller att 

publicera resultaten. Vi avvaktar tills ytterligare diskussioner förts med Hallandsposten.  

 

§ 14. IT-frågor. Nätutbyggnad 

Inget att rapportera 

 

§ 15. Kommunikation 

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

kommer att göras, bland annat är planeringen att föreningens nya logotype skall finnas på 

framsidan. Monica Björk ansvarar för både broschyren och logotypen. Målsättningen är att 

förslaget finns färdigställt i samband med årsmötet i september. 



 

Styrelsen diskuterar värdet av att i framtiden synas och marknadsföra sig på Facebook. Lars Hed 

informerade om att Maud Brink som är medlem i Laholms bridgeklubb, har erfarenhet av att 

starta upp Facebook-sidor när det gäller föreningsverksamhet. Lars Hed kommer att tillfråga 

henne om hon har möjlighet att stötta upp BK Allians vid en eventuell uppstart. 

 

Michael Svidén har erbjudit sig att hjälpa till att utveckla Allians hemsida. Lars Hed kommer att 

förhöra sig kring hans tankar och idéer kring detta och återkopplar vid kommande styrelsemöte. 

 

§ 16. Personalfrågor  

Christel Samuelsson fortsätter att arbeta för Gun, då hon är fortsatt sjukskriven till och med den 

1 september. Lars Adie kommer att sluta sin anställning på Allians den 13 juni, för att gå vidare 

till annat arbete. Värdefull arbetskraft och kompetens försvinner och klubben måste finna 

lösningar för att ersätta Lars. 

 

§ 17. Hjärtstartare 

Birgitta Bergström har undersökt priser och utbildningstillfällen. Lars Hed kommer att bereda en 

ansökan för att ansöka om medel från Sparbanksstiftelsen.  

 

§ 18. Övriga frågor 

Vid kommande DM-final den 27 april kommer ett mat- och dryckespaket att erbjudas på ett 

liknande sätt som vid de senaste DM-tävlingarna. Konceptet har varit mycket uppskattat. 

 

Vid föregående styrelsemöte diskuterades vilka tjänster inom klubben skall premieras med 

fribiljetter, fri fika eller dylikt? Frågan lyfts vidare till kommande styrelsemöte. 

 

§ 19. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte kommer att genomföras onsdagen den 15 maj kl. 18.00 på BK Allians. 

 

§ 20. Mötet avslutades 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Marie Ynner   Lars Hed    Monica Björk 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 




