
 
BK Allians styrelseprotokoll 2013-08-07 
 

Närvarande: 

Lars Hed  Birgitta Södergren 

Annika Nilsson Per Johansson  

Kerstin Adie  Marie Ynner 

Rune Johansson  

 

 

Ej närvarande: Birgitta Bergström, Eva Månsson och Monica Björk 

 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Kerstin Adie. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi 

Styrelsens målsättning är att minska eller på sikt avveckla kontanthanteringen genom    

att så långt möjligt enbart ta emot kuponger som betalningsmedel inför spel. I samband  

med årsmötet kommer därför att föreslås att styrelsen får handlingsfrihet att skapa en bra  

övergång för spelarna i eftersträvan att enbart använda kuponger som betalningsmedel vid  

spelborden. Införandet kommer inte att innebära någon höjning av ordinarie spelavgifter.   

 

Bokslutet är färdigställt sedan föregående styrelsemöte. Kerstin Adie gick igenom balans- och 

resultaträkningen. Det finns inga stora investeringsbehov inför år 2013/14.  

Styrelsen beslutade att godkänna budgeten.  

 

§ 6. BK Allians verksamhet 2013/14 

Spel- och verksamhetsplanen är i stort sett färdigställd. Vissa justeringar kan dock komma att 

göras. Styrelsen beslutade att spel- och verksamhetsplanen får ligga till grund för klubbens  

verksamhet nästa år. 

 

Annika ansvarar för originalfilen för spel- och verksamhetsplanen och eventuella ändringar 

skall anmälas till henne. 

 

§ 7. Logotype 

Styrelsen har enats kring ett förslag på en ny logotype. Presentation och beslut på årsmötet 

den 3 september.  

 

§ 8. Tävlingskommittén 

Sommarbridgen har fungerat förutom på tisdagar och söndagar, där spelet har fått ställas in,  

på grund av för lågt deltagande. Bridgen på tisdagkvällar kommer att påbörjas igen i samband  

med årsmötet den 3 september.  

 

 



 

Brickläggningen är igång med den nya maskinen och detta fungerar bra.  

 

Medlemmar med viss erfarenhet av ruter, spader och bridgemate var i juni inbjudna till en  

utbildningssatsning tillsammans med Björn Andersson och ytterligare utbildningsdagar  

kommer vid behov att genomföras framöver. Ruter-frågorna hanteras idag på klubben,  

men BK Allians behöver bli bättre på att hantera Spader framöver. 

 

§ 9. Utbildningsverksamhet 

Kurserna på klubben börjar vecka 37. Kursprogrammet har beslutats av 

Utbildningskommittén enligt följande: 

 

måndagar kl. 10.00 Fortsättningskurs enligt Bridge 3 

onsdagar kl. 09.30 Träningsspel samt teori 

torsdagar kl. 18.30 Nybörjarkurs enligt Bridge 1 

torsdagar kl. 18.30 Fortsättningskurs enligt Bridge 2 

 

På måndag- och tisdagkvällar kommer en teorigenomgång att hållas 30 minuter före spelstart. 

Dessutom kommer temakurser att hållas några onsdagkvällar vid 18.30. Det kommer också att 

startas en budtränings- och diskussionsgrupp där målsättningen är att lära ut 5-kortsöppningar 

enligt kompendiet som finns att hämta på hemsidan eller som finns till utlåning i klubbens 

bibliotek.  

 

Klubbens medlemmar skall uppmuntras till att medverka vid en bridgelärarutbildning i Växjö 

samt till ett seminarium via Hallands Bridgeförbund under hösten 2013. Lars Hed får mandat 

att anmäla de personer som visar intresse för utbildningarna.  

 

§ 10. Medlemskommittén 

Inga aktiviteter över sommaren. 

 

11. Lokalkommittén  

Ingenting nytt fanns att redogöra för.  

 

§ 12. Mediafrågor  

Bordlades. 

 

§ 13. IT-frågor  

En ny plattskärm har köpts in.  

 

Fler diskussioner kommer att föras med Mikael Mårtensson framöver när det gäller nätverket 

och när det är mer preciserat vad klubben vill genomföra. Lars Hed och Annika Nilsson, Lars 

Adie och Margareta Andersson kommer att samlas och sammanställa vad som önskas 

framöver. 

 

§ 14. Kommunikation  

Maud Brink kommer att börja arbeta med klubbens Facebook-sidan så fort hon får möjlighet. 

  

§ 15. Personalfrågor  

Ingenting nytt. Kerstin Adie kommer att kontakta Gun för uppföljning.   

 



 

§ 16. Hjärtstartare 

Bordlades 

 

§ 17. Årsmöte  

Årsmötet kommer att genomföras tisdagen den 3 september. Lars Hed kommer att kalla 

medlemmarna via mail, information på hemsidan samt på klubbens anslagstavla. Klubben 

bjuder på landgång samt kaffe o kaka. Efter årsmötet blir det bridgespel. Styrelsen beslutade 

att bjuda in Roger Wiklund till årsmötet för att förhoppningsvis få till ett mer långsiktigt 

framtida samarbete.  

 

Lars Hed redogjorde för den långsiktiga verksamhetsinriktningen för BK Allians 2013-2016. 

Denna kommer att presenteras i samband med årsmötet.  

 

§ 18. Skyltning mot Nässjögatan  

Bordlades. 

 

§ 19. Övriga frågor 

BK Allians har varit framgångsrikt under SM-veckan i Örebro. I SM-mixed svarade Jan 

Wiström och Marie Ynner för ett mycket gott resultat liksom Gunnel Jansson och Eva 

Månsson i SM-Dam. Dessutom svarade klubben för ett flertal mycket bra placeringar i 

sidotävlingarna. 

  

§ 20. Nästa möte  

Nästa möte blir det konstituerande styrelsemötet den 3 september.  

 

§ 21. Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Marie Ynner  Lars Hed   Kerstin Adie 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 

 




