
BK Allians styrelseprotokoll 2013-09-18 
 

Närvarande: 

Lars Hed  Birgitta Södergren 

Annika Nilsson Per Johansson  

Kerstin Adie  Marie Ynner 

Monica Björk  

 

Ej närvarande: Birgitta Bergström, Eva Månsson och Rune Johansson 

 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Monica Björk. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi  

Kerstin Adie redogjorde kort kring ekonomin. Den enda avvikelsen från planeringen är att 

både Christel och Gun arbetar i verksamheten för närvarande. 

 

§ 6.  Verksamhetsplanen 

Verksamhetsplanen håller i stort. Vinbarometern har flyttats den till den 1 oktober. Detta på  

grund av att brickläggningen tar lång tid i anspråk och att det under en kort period krävs  

brickläggning till många tävlingar, bland annat till BK Allians silvertävling den 28 september.   

 

När det gäller KM-lag behövs 9 omgångar i division 1 vid i nuläget 10 anmälda lag. I division  

2 kan det beroende på det slutgiltiga lagantalet, eventuellt komma att spelas dubbla matcher.  

 

§ 7. Materiel 

Annika och Birgitta berättade kring idén om att ha en whiteboardtavla där det framgår vad 

som händer under den närmaste tiden på klubben. Det skall även finnas en tavla innan 

cafédisken där det framgår sortiment och priser i caféterian. Birgitta Södergren köper in 2 

Whiteboardtavlor.  

  

En del uppfräschningar behöver göras i förrådet för att göra brickläggningen mer flexibel.  

Diskussion kring olika lösningar pågår. Lars Hed får en fullmakt från styrelsen att köpa in 

databord, rullvagn, hyllor etcetera. Per Johansson kollar upp hur det fungerar med 

Folkrörelsearkivet.  

 

Det finns också behov av ytterligare enklare köksutrustning till köket samt en större rejäl 

kaffekokare. Lars och Birgitta kommer att fortsätta diskutera detta.  

 

I samband med årsmötet efterfrågades användning av mikrofon. Det finns en fullt fungerande 

mikrofon som kan användas. Tävlingsledarna kan använda denna vid tävlingarna om så 

önskas. I samband med årsmötet fanns gott om platser längst fram som ordföranden påminde 

och hänvisade till dessa i början av mötet. Det var dock ingen som valde dessa platser. 

 



§ 8. Logotype 

Styrelsen beslutade om en ny logotype. Annika och Monica gör vissa finjusteringar vad gäller  

måtten på logotypen. Hur skall logan användas framöver? Styrelsen får i uppdrag att fundera  

över detta till nästa möte. 

 

§ 9. Tävlingskommittén 

Anmälan till silvertävlingen pågår. I startavgiften ingår bland annat lunch och Birgitta  

Södergren håller på att kolla upp olika möjligheter till catering.  

 

Det är ännu oklart när KM-mixed skall spelas.  

 

Lars Hed berättade kring den planering som krävs kring brickläggning vid olika tävlingar, när  

barometrar och silvertävlingar sker kort tid efter varandra. Ytterligare brickläggare kan  

komma att behövas framöver. 

 

Allians har för närvarande tävlingsledare så att tävlingarna går att genomföra. Det är  

dock svårt att rekrytera nya tävlingsledare och ruteroperatörer, vilket kan medföra problem i  

framtiden om inte fler intresseanmälningar inkommer. 

 

Annika presenterade det nya upplägget kring NyGammalt i Halland. Tävlingen är det här året  

upplagt som en simultantävling, med final i april 2014. Tanken är att BK Allians tävlingar  

skall gå på söndagar. Annika och de övriga som ansvarar för söndagsspelet får mandat att  

bestämma och lägga upp hur tävlingen skall utformas. 

 

§ 10. Utbildningsverksamhet 

Utbildningsverksamheten fungerar bra. Det är i nuläget ännu inte klart hur många nybörjare  

som skall börja. Birgitta och Barbro Ekengren har varit på kurs i Växjö, där man  

bland annat hade erfarenhetsutbyte vad gäller att leda kurser. Bra förslag som kom upp var  

bland annat att genomföra en gratis repetitionskurs för tidigare medlemmar/kursdeltagare.  

Kurser där man betalar per gång är också populärt då många inte har möjlighet att medverka  

vid varje kurstillfälle.  

 

§ 11. Medlemskommittén 

Ingenting nytt fanns att delge, mer än att det i samband med sjukdom varit flera medlemmar 

som varit vänliga och ställt upp och hjälpt till på olika sätt. Verksamheten har därför fungerat 

ändå. 

 

§ 12. Lokalkommittén  

Det finns behov av bättre belysning i förrådet och eventuellt några ytterligare eluttag. Det 

finns också önskemål om belysning vid bildskärmarna.  

 

Annika pratar med rörmokare kring vad som krävs i samband med att en ny kaffekokare skall 

installeras. 

 

§ 13. Mediafrågor  

Broschyren ”Välkommen till Allians” är färdigställd. Den kommer att tryckas upp med den 

nya logotypen. Broschyren blir gällande fram till årsmötet nästa år.  

 

Monica Björk har utan framgång försökt att nå den ansvarige för 7 dagar gällande  

Bridgeresultaten. Hon kommer att göra nya försök att nå honom. 



§ 14. IT-frågor nät i lokalen 

Bordlades 

 

§ 15. Kommunikation  

Lar Hed fortsätter kontinuerliga utskick till alla medlemmar via mail. Det har funnits 

önskemål om en aktuell matrikel – en förteckning över klubbens medlemmar.  

Birgitta pratar med Karl-Erik Karlsson som tidigare ansvarat för uppdateringarna.  

 

§ 16. Personalfrågor 

Lars Adie avtackades i samband med årsmötet.  

Gun är åter i tjänst och Christel som vikarierat för henne har sin sista arbetsdag den 30 

september. Gun arbetar för närvarande 2 timmar per dag och skall tillbaka till 4 timmar per 

dag från och med den 1 oktober. Guns arbetsuppgifter är att sköta kök och viss städning. Det 

är fortfarande oklart hur köket skall fungera fullt ut även på kvällstid när det gäller in- och 

urplock av diskmaskin med mera.  

 

§ 17. Hjärtstartare 

Bordlades 

 

§ 18. Albrekts kontantfria system 

Lars och Annika redogjorde för Albrekts system. Detta innebär att medlemmarna sätter in 

pengar i förväg på ett konto. Man har sedan ett plastkort och betalar med. Medlemmarna med 

kort finns registrerade i Albrekts datasystem. Systemet är under uppbyggnad och man hade 

fått ner kontanthanteringen till viss del.  

 

Diskussion fördes vidare kring att minska Allians kontanthantering. Styrelsen fick mandat vid 

årsmötet kring detta och skall fundera på hur klubben skall avskaffa eller minska 

kontanthanteringen framöver.  

 

§ 19. Skyltning mot Nässjögatan  

Inför färdigställande av dekalerna/skyltarna, avvaktar Annika och Monica logotypen och hur 

många färger som krävs. 

 

§ 20. Övriga frågor 

Vecka 43 kommer klubben att servera tårta vid varje kurs- och speltillfälle för att fira Allians 

födelsedag som infaller den 21 oktober. Birgitta Södergren ansvarar för tårtbeställning, men 

kommer att behöva hjälp med att hämta tårtorna. 

 

§ 21. Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte blir den 31 oktober kl. 18.00. 

 

§ 22. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Marie Ynner  Lars Hed   Monica Björk 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 




