
 
BK Allians styrelseprotokoll 2013-10-31 
 

Närvarande: 

Lars Hed  Birgitta Södergren 

Kerstin Adie  Marie Ynner 

Rune Johansson 

Birgitta Bergström  

 

 

Ej närvarande: Eva Månsson, Annika Nilsson och Per Johansson 

 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Rune Johansson. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi. Resultatet är något försämrat jämfört med föregående år. Exempelvis har 

intäkterna för spel och servering minskat, medan utgifterna för köket har ökat. Utvecklingen 

kommer att följas. 

 

När det gäller kontanthanteringen, beslutade styrelsen att från och med 1 januari 2014 införa 

en provperiod med ett kupongsystem. Spelarna kommer att erbjudas 11 spelkuponger för 300 

kronor där betalning för kupongerna sker på klubben genom kontant betalning med 

hundralappar eller genom betalning i förskott via intenetbank/giro. Mer information kring 

detta kommer inom kort. 

 

§ 6. Verksamhetsplanen 

Verksamhetsplanen håller i stort. Det enda som inte är löst är när KM-mixed skall spelas.  

Tävlingskommittén ser över detta. 

 

§ 7. Utbildningshelgen 16 – 17 nov 

Den 16-17 november är det utbildningshelg på Allians. Programmet innefattar 

Tävlingsledarkurs steg 1 samt Ruter, spader och bridgemate på lördagen. På söndagen erbjuds 

en kurs i motspel som Roger Wiklund är ansvarig för. I nuläget är det tyvärr väldigt få 

intresseanmälningar ifrån Allians medlemmar.   

 

§ 8. Logotype 

Arbetet med loggan fortgår.  

 

§ 9. Tävlingskommittén 

Lars berättade att tävlingskommittén för närvarande är minimibemannad vilket försvårar  

arbetet när det gäller planering och upplägg för kommande tävlingar. 

 

Klubben har tävlingsledare precis så att det går att genomföra tävlingarna enligt nuvarande  

program. Det är brist på Ruteroperatörer, speciellt på tisdagkvällar. 



Lars Hed berättade att Ulf Aronson har gjort en mycket stor insats vad gäller  

brickläggningen.  

 

Det är svårt att lägga brickor till flera tävlingar samtidigt i samband med  

bland annat barometrar, silver- och guldtävlingar. Troligtvis kommer klubben att behöva köpa  

in ytterligare hårplastbrickor samt spelkort framöver. Som en tillfällig lösning föreslås att  

spela med icke maskinblandade brickor vid någon enstaka tävling som ligger i anslutning till  

större tävlingar. 

 

Staffan Bengtsson har lovat att även i år sponsra jultävlingen. 

 

§ 10. Utbildningsverksamhet 

Totalt sett fungerar utbildningsverksamheten väl. 

 

Birgitta Södergren och Barbro Ekengren har varit på kurs i Växjö för blivande bridgelärare.  

Margareta Andersson och Sabine Dellien kommer att medverka vid utbildningsseminariet i  

Uppsala i november månad.  

 

§11. Medlemskommittén 

Ingenting nytt att informera kring, förutom att tårtveckan i samband med att klubbens 

födelsedag firades, var en succé.  

 

§ 12. Lokalkommittén  

Två nya whiteboardtavlor har köpts in. En kommer att innehålla information kring vad som 

händer under den närmaste tiden på klubben. Den andra tavlan har hängts upp i anslutning till 

kafeterian.  

 

Termostaten fungerar inte i den högra kylen.  

 

Diskussion kring inköp av ny kaffekokare och de förberedelser som kommer att krävas,  

bordlades. 

 

§ 13. Mediafrågor 

Gratistidningen 7-dagar har lovat att publicera klubbens tävlingsresultat gratis om dessa 

lämnas i word-format senast varje måndagkväll. 

 

§ 14. IT-frågor    

Bordlades 

 

§ 15. Kommunikation. 

Bordlades 

 

§ 16. Personalfrågor 

Gun har fått förlängd lönebidragsanställning i ytterligare 3 år, det vill säga fram tills hon går i 

ålderspension.  

 

§ 17. Brev från medlemmar  

Två medlemmar har inkommit med ett brev där de på grund av sina upplevelser på klubben, 

önskar en genomgång kring regler och trivsel. Lars Hed kommer att gå ut och informera i de 

olika tävlingsgrupperna samt informera medlemmarna via mail. 



 

§ 18. Skyltning mot Nässjögatan 

Monica och Annika håller på att se över detta.   

 

§ 19. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

§ 20. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte kommer att genomföras onsdagen den 22 januari kl.18.00 på BK Allians. 

 

§ 21. Mötet avslutades 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Marie Ynner  Lars Hed   Rune Johansson 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 




