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§ 1. Mötet öppnades 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Annika Nilsson. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi och kontanthantering 

Kerstin Adie redogjorde för ekonomin. Ekonomin är god och vi ligger mycket bra mot budget.  

 

Kerstin Adie kommer inte längre att sköta klubbens kontanthantering och vi diskuterade hur detta 

skall ske fortsättningsvis. Fyra personer i styrelsen åtog sig att sköta kontanthanteringen resterande 

delen av 2013: Annika, Lars, Per och Birgitta S. 

 

§ 6. BK Allians verksamhet 2013/14 

Lars Hed presenterade den preliminära spel- och verksamhetsplanen för 2013-2014. I planen finns 

samtliga tävlingar och annan planering i verksamheten för det kommande året med start den 1 juni 

2013. Bland händelserna finns att BK Allians födelsedag firas under hela födelsedagsveckan i 

oktober månad och att årsmötet kommer att genomföras den första tisdagen i september, det vill säga 

den 3 september.  

 

Lars kommer att arbeta vidare med planen tillsammans med övriga medlemmar i tävlingskommittén. 

Styrelsen ställer sig mycket positiv till spel- och verksamhetsplanen, som kommer att diskuteras 

vidare vid nästa styrelsemöte.  

 

§ 7. Logotype 

En ny logotype är under framställan. Ett slutligt ställningstagande kommer att göras på nästa 

styrelsemöte. Därefter beslut på årsmötet i september.  

 

§ 8. Principer för ersättningar 

Frågan har tidigare diskuterats vid tidigare styrelsemöte den 30 januari. Det finns ett dokument kring 

vilka tjänster som skall premieras med någon form av ersättning. Styrelsen tar del av dokumentet och 

gör vissa korrigeringar som Annika Nilsson ansvarar för att ändra i originalfilen.  Dokumentet 

kommer att publiceras på anslagstavlan samt finns som bilaga till detta protokoll.  

 

§ 9. Tävlingskommittén, sommarbridge, brickläggning, TL och Ruter med mera.  

Lars Adie kommer att sluta den 13 juni. Tävlingskommittén kommer att ha ett möte och 

diskutera hur detta skall lösas framöver. Klubben måste finna en långsiktig, säker och bra  



lösning som får diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte.  Lars Hed ansvarar för att snarast  

kontakta arbetsförmedlingen för att diskutera olika möjligheter med dem. 

 

§ 10. Utbildningsverksamhet; bridgelärarutbildningar och seminarium  

Annika informerade kring Sisu, idrottens studieförbund, som kan hjälpa idrottsföreningar med  

exempelvis kursmaterial. Allians skall ha pengar innestående där som klubben kan få ta del  

av i samband med kommande kursstarter.  

  

Tre olika utbildningsaktiviteter kommer att ske under hösten. Dels är det en bridgelärarutbildning i 

Uppsala den 15-17 november. Margareta Andersson och Sabine Dellien är intresserade av att 

medverka och Lars Hed kommer att anmäla dem till denna utbildning. En annan utbildningssatsning 

är att förbundet ordnar en bridgelärarutbildning i Växjö för icke redan utbildade bridgelärare. 

Klubben kommer att uppmuntra till deltagande där. Det kommer också att bli ett 

bridgelärarseminarium i september. Utbildningskommittén återkommer till styrelsen hur många 

deltagare de vill ha vid de olika tillfällena.  

 

Styrelsen beslutar att göra satsningar för att skicka deltagare till de olika utbildningstillfällena.  

 

§ 11. Medlemskommittén 

Inga aktiviteter på gång under sommaren. Medlemsfesten var uppskattad, men vissa klagomål har 

inkommit när det gäller maten och att denna inte räckte. Nästa gång kan det bli aktuellt med en 

annan leverantör. Inför nästa bridgefest skall det även framgå på hemsidan vem som är 

kontaktperson så att det blir smidigare med eventuella återbud eller anmälningsändringar. Festen 

kommer då att bli på en lördag istället för en söndag. 

 

§ 12. Lokalkommittén  

Under tiden Christel har varit sjuk har olika medlemmar varit och hjälpt till och stöttat upp för att 

verksamheten skall fungera. Christel har ställt sig positiv till att framöver ägna en del av sin arbetstid 

till städning.  

 

Det är problem med ventilationen och att det ibland blir för mycket drag. Per kommer att 

vidarebefordra frågan till Rune, som skall kontakta hyresvärden.  

 

§ 13. Mediafrågor  

Ett dokument har färdigställts, där dagar och tider för Allians sommarbridge framgår. Monica 

kommer att kontakta turistbyrån och Birgitta S kommer att sätta upp ett anslag på Halmstad 

golfklubb för att marknadsföra sommarbridgen.   

 

Monica har varit i kontakt med tidningen 7 dagar angående att publicera bridgeresultat. Hon har fått 

besked om att det går bra att publicera och är kostnadsfritt. Diskussionen förs vidare, då den 

ansvarige vill ha resultaten i wordformat. Hallandsposten vidhåller sin princip angående publicering 

av resultat och Lars Adie har hittills rapporterat resultatet till dem enligt deras krav. Det har nu 

kommit ett nytt program där man skall rapportera in resultatet enligt Hallandspostens önskemål och 

Lars Adie kommer att få ta del av detta program framöver.  

 

§ 14. IT-frågor 

Frågan kring nätverk har ännu inte lyfts med de medlemmar som eventuellt kan vara behjälpliga i 

frågan.  

Den gamla dataskärmen är inte tillfredsställande, bland annat är den mycket svår att se på. Med 

anledning av detta beslutar styrelsen om att köpa in en plattskärm.  



§ 15. Kommunikation 

Lars Hed har talat med Maud Brink angående Allians kommande Facebook-sida. Hon är positiv till 

detta och kommer hjälpa oss framöver.  

 

Lars Adie har även tidigare, innan han började arbeta vid klubben, ansvarat för hemsidan. 

Förhoppningen är att han även fortsättningsvis kommer att ansvara för denna.  

 

§ 16 Personalfrågor 

Christel är tillbaka efter sjukskrivningen. Annars ingen ny information. 

 

17. Hjärtstartare 

Bordlades. 

 

§ 18. Hallandsträffen 

Annika redogjorde för Hallandsträffen som genomfördes den 21 april. Mycket av dagen ägnades åt 

tävlingsverksamheten och diskussionerna fördes i en enda grupp vilket var en besvikelse. Det blev 

därmed inte så mycket fokus kring utbildningsverksamheten. Annars anser deltagarna att det som 

helhet var ett bra möte där man kom fram till ett preliminärt spelprogram för 2013/2014. Allians fick 

igenom sina önskemål, med bland annat en silvertävling i Hallandsrallyt den 28 september och en 

guldtävling i december månad.  

 

§ 19. Skyltning mot Nässjögatan 

Annika och Monica arbetar fram ett förslag för att få klubben att synas bättre från gatan, genom 

exempelvis skyltar på fönsterna. Rune kommer att tillfrågas vad gäller att undersöka med 

fastighetsägaren när det gäller skyltning på huset. 

 

§ 20. Bidrag till deltagande vid öppna EM damer. 

Ulla Davidsson och Ewa Fager har anmält intresse till att spela öppna EM damer i Belgien i juni 

månad. Styrelsen beslutar att sponsra dem med 1000 kronor per person och med motprestation att de 

berättar lite kring äventyret vid årsmötet. 

 

§ 21. Övriga frågor 

Frågan har åter lyfts kring kuponger och eventuell rabatt när man köper ett häfte med 10 kuponger. 

Priset 300 kronor gäller tills vidare. Frågan kring hantering av häften och försäljning måste också 

lösas rent praktiskt och styrelsen har för ambition att ta fram ett förslag vid nästa möte som sedan får 

beslutas vid årsmötet. Eventuellt kan det ändå bli justeringar i samband med kontanthanteringen och 

hur denna skall ske i klubben efter årsskiftet. 

 

§ 22. Nästa möte  

Nästa möte kommer att genomföras på Allians torsdagen den 27 juni kl. 18.00.  

 

§ 23. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Marie Ynner  Lars Hed   Annika Nilsson 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 




