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Närvarande: 

Lars Hed  Birgitta Södergren 

Annika Nilsson Per Johansson  

Monica Björk Marie Ynner  

Kerstin Adie 

 

Ej närvarande: Rune Johansson, Birgitta Bergström och Eva Månsson 

 

§ 1. Mötet öppnades 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Per Johansson. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi  

Kerstin Adie redogjorde för det preliminära bokslutet för 2012/2013. Sammanställningen  

påvisar är bra resultat med hänsyn till att ett flertal engångsinvesteringar har gjorts under året.  

 

Vad gäller kontanthanterningen skall denna enligt tidigare överenskommelse skötas av  

styrelsemedlemmar under resterande delen av året. Annika Nilsson är ansvarig under  

kommande 2-3 månader.  

 

§ 6. BK Allians verksamhet 2013/14 

Spel- och verksamhetsplanen för 2013/14 har färdigställts, med undantag för exempelvis  

kursverksamheten som kommer att tillföras planen inom kort. Planen kommer att publiceras  

på hemsidan när den är helt komplett. Sammanställningen är dock preliminär, då varje  

tävlingsledare själv har mandat att bestämma eventuellt tema eller priser för den tävling som  

han eller hon ansvarar för.  

 

Spelet på måndagkvällar diskuterades. Det har varit mycket diskussioner kring olika grupper  

och placeringar i de olika grupperna innan spelet kan komma igång på måndagar. Styrelsen  

lämnar frågan vidare till tävlingskommittén som ansvarar för upplägget av tävlingarna. 

 

§ 7. Budget 2013/14 

Kerstin Adie presenterade budgeten för 2013/2014. Budgeten godkändes i befintligt skick. 

 

§ 8. Logotype 

Logotypen är nästan färdigställd, men några mindre justeringar kommer att göras. Monica 

Björk tar fram slutliga förslag och mailar ut till styrelsemedlemmarna för omröstning inför 

nästa möte. Slutgiltigt beslut gällande ny logotype tas i samband med årsmötet i september.  

 

§ 9. Tävlingskommittén  

Lars Hed redogjorde för ett gemensamt möte som Tävlingskommittén och  

Utbildningskommittén har haft där man gått igenom spel- och verksamhetsplanen vad gäller  

kommande tävlingar och utbildningar. Sommarbridgen kommer att fortgå under sommaren.  



Det har skett en minskning, men avsikten är att fortsätta enligt planering. 

När det gäller brickläggning pågår det en övergång där brickläggningen fortsättningsvis skall  

kunna ske utan Lars Adie, som har slutat sin anställning vid Allians.  

 

Planeringen vad gäller tävlingsledare vid varje enskild tävling är inte fastställd. Detta kommer  

ansvariga att få lösa från gång till gång. 

 

Kompetensen kring ruter, spader och bridgemate måste förbättras inom klubben. Lördagen 

den 29 juni genomförs en utbildningsdag tillsammans med Björn Andersson från Göteborg.  

Medlemmar med viss erfarenhet av ruter, spader och bridgemate är inbjudna till denna  

utbildningssatsning. 

 

§ 10. Utbildningsverksamhet 

Fortsatt full kursverksamhet under hösten. Kursverksamheten rapporteras till SISU, idrottens  

studieförbund och på så vis får klubben bidrag till verksamheten. 

 

Klubbens medlemmar skall uppmuntras att gå bridgelärarutbildningar under hösten. Tre olika 

utbildningsaktiviteter kommer att ske, bland annat anordnas en bridgelärarutbildning i Växjö 

för icke redan utbildade bridgelärare. Styrelsen beslutade att uppmuntra till medverkan och 

anmäla så många som möjligt som är intresserade. 

 

Annan utbildningsverksamhet är också på gång under hösten i Hallands Bridgeförbunds  

regi, exempelvis tävlingsledarkurs steg 1 o steg 2 samt ruter och spaderutbildning.  

 

§ 11. Medlemskommittén 

Inga aktiviteter pågår över sommaren. 

 

§ 12. Lokalkommittén   

Birgitta Södergren berättade att Christel är frånvarande under en vecka. Ett antal medlemmar 

har åtagit sig att ansvara för fiket under denna period.   

 

§ 13. Mediafrågor  

Annonser kring kursverksamhet skall publiceras i HP under temat ”en lärorik höst”. 

Det kostar ca 1 600-1 700 kronor per tillfälle att annonsera. Allians hade en annons i HP o en  

annons i 7 dagar under föregående år. Annonsen i 7 dagar kostar mindre än hälften av vad  

annonsen i HP gör. Styrelsen beslutade att som föregående år annonsera vid ett tillfälle i varje  

tidning. 

 

§ 14. IT-frågor  

Lars Hed har diskuterat nätverk i lokalen med Mikael Mårtensson. Fortsatt diskussion följer. 

 

§ 15. Kommunikation  

Broschyren ”Välkommen till Allians” är klar och skall färdigställas med Allians nya logotype.  

 

Lars Adie kommer även fortsättningsvis att ansvara för Allians hemsida. 

  

Lars Hed menar att styrelseprotokollen bör bli mer lättillgängliga på hemsidan. Önskemålet 

skall framföras till Lars Adie.  

 



Allians skall introduceras på Facebook. Maud Brink, Laholms bridgeklubb, har anmält 

intresse till att börja titta på detta.  

 

§ 16. Personalfrågor  

Ingenting nytt gällande Gun.  

Christel Samuelsson har fått förlängd lönebidragsanställning till och med november 2013. 

Lars Adie har lämnat sin anställning vid Allians.  

 

§ 17. Hjärtstartare 

Lars Hed har kontaktat Sparbanksstiftelsen, men där finns för närvarande ont om pengar.  

Vi avvaktar tillsvidare. 

 

§ 18. Årsmöte  

Årsmötet blir den 3 september. Allians kommer i samband med mötet att bjuda på landgång. 

 

§ 19. Skyltning mot Nässjögatan 

Annika Nilsson och Monica Björk håller på att arbeta fram ett förslag för att få klubben att 

synas bättre från gatan, genom en dekal på insidan av dörren.  

 

§ 20. Övriga frågor 

En av Allians medlemmar, Hans Andersson, har erbjudit klubben att köpa 2 stycken 

bridgebord á 250 kronor. Styrelsen beslutade att köpa in borden.  

 

§ 21. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte kommer att genomföras på Allians onsdagen den 7 augusti kl. 18.00.  

 

 

§ 22. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Marie Ynner  Lars Hed   Per Johansson 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 




